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!!!ت

فيالإناثوضعمنأزكىظلالذكوروضعأنفيجداللا

وذلك،والواجباتالحقوقمنكلفي،القديمةالمجتمعاتغالبية

سطحيوبعضها،عمليفطريبعضها،عدةاعتباراتعلىبناث

مفتعل.

كلفطرةبهتمايزتماجانبالى،وتلكالاعتباراتهذهومن

بينأظهركانالبنينوالدأن،وتبعاتإمكاناتمنالجنسينمن

كانتالعائلاتوأن،الباتوالدمنعشيرتهفيمكانةوأعزقومه

اذالأبوأن،الفتاةمنأكثروسندالهادرءاليكونالفتىالىتتطلع

ويعينهخبرتهيشاركهحتىبخاصةالولدإلىوأميلأحوجكانالحرفة

إنممتلكاتهوجلمكانتهفييخلفهأو،مهنتهفيويرثهشيخوختهفي

لمنأسرتهاسميورثأنالرجلشانمنوانهالثراء.،ذوىمنكان

كيانهااستمرارعلىحفاظاكزبالتالىويبقى،الأبناءمنلهيولد

نأكما.الفتاةمن،وصغارهاضعافهاو)عالة،شؤونهاورعاية

نظرفيعادةوالعاضيالتسامحإلىأقربظلتزئوااذاالأبناءجريرة

.البناتجريرةمنعاقبةو(هونالمجتمعوأعرافالأسرة
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وضعوبينالذكروضعبينالفوارقهذهحدةواختلفت

المجتمعاتفيوضوحاأشدوظلت.آخرإلىقديممجتمعمنالأنثى

الإمكاناتفيالتفاوتمدىفيهايتسعالتيوالمحاربةالبدويةالقبلية

السعىأعباءمعظمفيهاالرجالويتحمل،الجنسينبينوالتبعات

فيهاويستأثرون،القتالومشقة،الأخطاروملاقاة،والترحال

وأالنساءعنولمججبونها،والمفاخرةوالسيادةبالفضلبالتالي

.يكادون

تاريخيةمؤلفاترددتماكثيراالتعميمهذاكلومع

شدةإلىتصريحاأوتلميحاأشارما،ومحدثهَقديمة،عدةواجتماعية

شبهمجتمعاتفيوالالتزاماتالحقوقفيوغبنهاالأنثىأمرهوان

هذهرتبتمماوكأن.الإسلامظهورقبلفيمابخاصةالعربيةالجزيرة

نقصعنالمثالسبيلعلىقيلماعليهأحكامهامطلقالمؤلفات

والأداءالوجوباهليةحيثمنالمَديمةالعربيةللمرأةالمدنيةالحقوق

الطبيعيةمصادرهمنالعقاروتملكالالتزاماتوتحملالعقودإجراءفي

صعوبةثم،الخاصوالكسبوالديةوالهبةوالوصيةكالإرث

أوالزوجأوالأببوصايةإلاذلكبمثلتملكهأنيحتملفيماالتصرف

على،دونها،العَصَبةوذوىوالزوجالأبوراثةوقصر،مشاركته

منالغنيمةوحازالعشيرةعنودافعالفرسوركببالرمحقاتلمن

هذهصاحبماثم.الذكورمنالأقربينأقربأوالراشدينالأبناء

شؤونمنبالذيشأنلأىبالتالىالمرأةولايةانتفاءمنالأوضاع

وقيمهابيحهااقتصادياتفيالفعالالاسهامعنوقصورها،الجماعة

العامة.
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أهليةكيانفِىالركنينهذينضمورعنتواترماعلىوفضلا

تغيِرعلىالتاليةالدراسةكزقىسوفماوهما،القديمةالعربيةالمراة

المؤلفاتمهدتماكثيرا،عنهماالائعةوالأحكامالمفاهيمبعض

من،الجاهليةسلوكياتبعضعنترددبماعنهمالحديثهاإليهاالمومأ

،الأحوالغالبفيأبيهامنكرهعلىالأنثىمولدتلقىحيث

السبيلاحممالاتدفعاًاوإملاقخثيةأحياناللو(دوتعرضها

ببعلهاوارتباطها،والبيئةالقبيلةلأعرافالمطلقوانصياعها.والعار

بعضفيالرضىإلىواضطرارها.بمتبوعهالتابعصلةشابهبما

والشغاروالبدلالمتعةكزواج،مهينةالزواجمنبأنواعالملابسات

ظواهرهتعددمعالفراقحينالمطلقهَحقوقإهدارثم.والاستبضاع

منزوجهالأبناءأحياناالأرملنكاحتوريثعنروىوما.ونوعياته

بغيرأكبرهميتزوجهاوقد.(ولادلهايكنلمإن،أخرياتزوجات

إخوتهلأحديزوجهاأو،الضيزن()أوالمقتزواجوهو،صداق

.بمالإرادتهاتشتريحتىيعضلهاأنوله.بهينتفعجديدبمهر

الأببامرأةالزواجأجازتقدالعراقفيآشورتشريعات)وكانت

.تقدير(أقلعلى،الميلادقبلعرالثاقالقرنفي،قبلمن

القديمةالرواياتبفحوىالمحدثةالدراساتبعضوسلمت

سريانها،وعممتالمعيبةالأوضاعهذهعلىبهااستشهدتالتي

السابقةالعصورمساوىءنخفيالإسلامفضلتوكيدعليهاورتبت

الرؤيةهذهقتامةمنمعدودةأخرىدراساتخففتبينما.عليه

من،السالفةرواياتهاخالفماعلىبناء،القديمةالعربيةالمرأةلحال
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جاهليةوأساطيرومروياتأشعارسياقفيوردتونوادرشوارد

عنتواتروما،البناتوأدشيوعبمدىتعلقفيماسيمالا،متناثرة

النساء)1(.أعلامبعض

منالتحققمراجعةمنالراهنالبحثيستهدفهماومع

التملك،فيالمرأةحقإزاءالقديمةالعربيةالبيئاتبعضمواقف

الأسبابلهاتوافرتحثما،مجتمعهاشؤونتصريففيوالماركة

نبهتماواقعيةفيابتداءًجداللاف!نه؟لعصرهاالملائمةوالمقومات

)ناثبعضأوضاعسوءمنبخاصةالحكيمالذكرآيإليه

طوائفبعضإسرافمنالتهوينالىكذلكسبيلولا.الجاهلية

مطلقإلىقياساًنسائهاشؤونمنمنعتهأوأباحتهفيماالجاهلىالمجتمع

الحنيفالإسلاممآثرعظمفيأخيراجداللاأنهكما.رجالهاحقوق

المسلمةالمرأةبمنزلةالارتفاعثم،أوضاعمنسبقهمماكئيرتقويمفي

.أخرىشريعةفيمثيلاتهابهاتحظلممكانةالى

فيمندوحةفلا،كلهاالمسلماتهذهمنالركموعلى،ولكن

منمزيداتستوجبومحاذيرتحفظاتببضعةالتنويهمنذاتهالوقت

جاهليةحالاتتعميممغبة،وتلكهذهأولياتومن.البحث

انواعوبكافةبأسرهالقديمالعروالمجتمععلىمعينةطائفيةاوفردية

ملابساتهااوبدوافعهابنهاحالةكلتقرنأندون،نسائهصنوف

المجتمعاتفيعاصرهابمامجموعهافيتقارنثم،أمكنماالعامة

فييوضعأنعلىوذلك.بهاالمعرفةمصادرخهيأتمااذاالأخرى

الجاهليةنساءأوضاعحولدارتالتيالرواياتمعظمأنالحسبان
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قد(الشريفةوالأحاديثالقرآنيةالآياتمنهاتناولتهماتجاوز)فيما

يتسنىأنقبلمنطوالااجيالاشفاهةالقدامىالرواةألسنةتداولتها

نأشأنهمنكانامروهو.الإسلاميةالعصورمؤلفاتفيتدوينها

مجتمعفي،والتحويرالمبالغةاحتمالاتمنالقليللغيريعرضها

ينصهرلم،والأهواءالجماعاتمشتتوالمسافاتالأطرافمترامي

،الإسلامقبلمتكاملةتنظيميةاوتعاطفيةأوكتابيةوحدةفيأهله

.الأنسابوقرابةواللغةالدمأواصرمنبينهمكانمماالرغمعلى

النبويةالبعثةمشرقسبقالذيالجاهليةعمريكنولم

خاتمةغير،أيامهإلىالرواياتتلكأكلبنسبتوالذي،الثمريفة

عربيةوحضاراتمجتمعاتوشغلتهاشقتهعتيقةلعصورمتدهورة

أزمنتهالاختلافتبعاًوسلوكياتهاتقاليدهااتجاهاتتفاوتت،منوعة

كتبفيبهاللأسفالاستشهادقلو)ن،ثقافتهاومصادرومواضعها

شططمنالرغموعلى،ذاتهالجاهليةعمر)نبل.الاخبارين

مقسطينحنفاءوجودمنالأثرفيجاءفيمايخللم،عاداتهمنالعديد

منسواهومنالسلامعليهابراهيمملةاليهدعتمابعضتوارثوا

قد،أعدادهمقلتمهمااضهمفيريبلاوهؤلاء.والمرسلينالأنبياء

جماهيرعنبهاتمايزوا،والولدانالنساءشؤونفيعليابمثلتقيدوا

منلناتخلففيماتفاصيلهاوقلتأنباؤهمندرتو)ن،معاصريهم

.)2(قديمةومراجعمصالر
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الأعذارالتماسودونومحاذير،تحفظاتمنتقدملماوتخبا

غيرهم،أوالجاهليينطوائفبعضعاداتمنمثالبهتأكدتلمادائما

الأثريةالمصادرفيالنساءأوضاعبهوردتماالراهنالبحثيتتبع

احتوتهبما،العربيةالجزيرةشبهفيالآنحتىالمعروفةالقديمةالعربية

الجاهلالعصرمصادرعهودهاسبقتوتماثيلومناظرنصوصمن

ملكيةفىالمرأةحقيفيدبمانصوصهابعضتعلقوقد.طويلةبآماد

أغلبفيكمثال،مقتنياتها)ثراءفيوالإسهامالمعابدوخدمة،المقابر

وتعلق،المدنيةأوالدنيويةالأملاكفيحقوقمنلهاتوافرلماالظن

نفوذمنالقدامىالعربنساءأعلاملبعضتوافربماالآخربعضها

معينة.وعهودمناسباتفيوسيادة

النبطى،بالخطإليهاالمومأالقديمةالنصوصغالبيةنقشت

تؤرخمتفرقةوكبيرةصغيرةعربيةآثارعلى،ومشتقاتهالمسندوالخط

وفيما،المسغميلادمنالقريبةالقرونحوليدوربمامجموعهافي

وثمانية،قرونخمسةبينترواحبماالشريفةالنبويةالبعثةعهدسبق

ذلكسبقفيماالعراقيالمسماريبالخطأقلهاوردحينعلىوذلك

فيماالنصوصهذهمنالمختارةالاستشهاداتتتعاقبوسوف.بكثير

عبرتماوضوحلمدىتبعاوذلك،زمنياًمنهأكثرموضوعيأتعاقبايلي

بخاصة.النساءأمورتمسمدلولاتمنعنه

،ع!،
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النبطيةالنصوصفيالنساء

قوما،بهيعرفونفيما،النبطىالخطوأصحابالأنباطكان

جيلبعدجيلامعايشهمسبلتطورت،هوامشهممنأوالعربمن

والاشتغالالحضرحياةالى،والتنقلالرعيوممارسةالبداوةمن

دولةظلفيوالانضواء،والاستقراروالصناعةوالزراعةبالتجارة

وانتشرت.الميلادقبلالثانيأوالثالثالقرنحواليمنذقويةملكية

،الشامجنوبفيشمالاتلاهوماالحجازشمالفيغالبيتهم

ومقوماتالغالبةأسمائهمصيغالعربيةأرومتهمأصولورجحت

آراميةمسحةالعربيةلغتهماكتسبتثم.الوضعيةالدينيةعقائدهم

المقابرعلىومخربثاتنصوصمننقثوهفيماتاثيراتهاوضحت

بالجماعاتاختلاطهمزادأنبعد،والصخوروالمعابدوالنصب

مناستفادخهموزادت،الشامجنوبفيالساميةالآراميةوالدويلات

قواعدمنهااقتبسواالتىرالدويلاتالجماعاتذاتوهي،حضاراتها

فياللفظيةصيغهابعضتقليدعلىثممنوجروا،وطوروهاالكتابة

استقرارهمعهودتواليومع.فيهاالتحويرمنقليلمعنقوشهم

العربيةالحضاريةمحصلاضهمالأنباطزود،الخارجىوانطلاقهم

الحضاراتمنعناصرهااقتبسواوفنيةمدنيةبخصائصوالآرامية

وأجدرها،باخرىأوبصورةمعهاتعاملواالتىالكبرىالخارجية

13
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الحضاراتبالذكر

.)3(لرومانيةوا

لهيلينستية،وا،يةلسوروا،يةلمصرا

مقابرهمواجهاتعلىموجزةنصوصاالأنباطسراةنقش

بها،الملحقةالحجريةالنصبوسطوح،الجبليةالصخورفيالمنحوته

البتراءوفي،الحجازبشمالشعيبومدائنصالحمدائنجباناتفي

أصحابهاباسماءالإشادةالىالنصوصهذهوهدفت.الأردنفي

ملكيتهمتوكيدثم،وأمانيهمدعواتهموتسجيل،وذكراهم

علفضلا،أحياناًمحددةمطالبعلىاستخدامهاووقف،لمقابرهم

أعقابهم.ذمةفيبقائهاكفالة

ظل،الأخرىالقديمةالحضاراتآثارمنكيرهاشأنوشأنها

الآثارمنالآنحتىبقيماعلالغالبهووالأخرويالدينيالطابع

لإقامةونظرا،وقداسةحرمةمنقديمابهاأحاطلماتبعاً،النبطية

أكثرهاشيدالتيالدنيوبةالآثارخلافعلى،الحجرمنمعظمها

حتىلهاالأجيالاستخدامتعاقبثم،صلابةأقلأخرىبمواد

تهدمث.

لأوضاعمعبرةملامحظهرتالنبطيةالنصوصتفاصيلومن-1

الاستشهادونبدأ.القديمالنبطيالعربيالمجتمعفيالإناث

فسطراسطراًهنامضمونهاعننعبرسطورتسعةمنبنصمنها

العلميةالترجمةأسلوبعليهيجريماغرارعلحدةعلى

I%
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حينباصولهامقارنتهاتتيسرولكى،القديمةللمتون

الترادفأوالشكأوالاحتمالعلاماتإثباتمع،الضرورة

الذيالنصهذاسطوروتتعاقب.وجدتحيثمامواضعهافي

وبما؟(الثالث)أوالرابعحارثةالملكعهدمن45بالعامأرخ

العربية:لمترادفاتهاالتاليالنحوعل،الميلادي36العاميقابل

وأرسكسةجزيئةبنغانمشادهالذيالقبرهو-)هذا

رومي)أووكلباروما؟()شرفعلىالاستراتيجىخيام-بنت

(؟وكلبي

(الصرحهذا)أوالضريحوهذاالؤبرثلثفلغانم.)؟(-أخيه

(الصرح)أووالضريحالقبرمنالثلثان-ولأرسكسة

.فيه()التيوالحفرالشرقيالجانبالجوخاتمن-ونصيبها

الجنوبفي)أيالجنوبشرقالجوخاتمننصيبه-ولغانم

(.الشرقي

فجيلا.جيلاوأولادهما()اولهماولأولادهملهمبهالتىوالجوخات-

النبط.ملكلحارثة45سنةطبتبشهرهذا(-)وسجل

.المعمارىأ)عبدة(عبدبنأفغ(صنعه)وقد.شعبهمحب-

نبطيةعربيةعباراتمنالنصحرفيةبهأتتلماوكنموذج

كتابةعنتجاوزتالتيالتاليةالسطورنسوق،آراميةلكنةذات

الأسماءفيالأخيرةالمربوطةالتاءوأبدلت،اللينةالحركةحروف

بر،بلفظىوالابنةالابنصلةعنوعبرت،أحياناًمفتوحةتاء

:جراوهلم،..وبرت
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وأرسكسةجزيأتبرغنموعبدوديكفرادنه-9ا

؟(وكلبىرومى)أووكلبارومابلأسرتجاخيمو2-برت

دنهوضريحاكفراتلتفلغنمو)؟(3-أخيه

(؟وصريحاقبرامن)أووضريحاكفرامنتلتين-ولأرسكسة4

57-.................................

نبطو.ملكلحرتت45شنتطبت)بيرح(8-بيح

..")4(...عبد.فسلا...برأفتح..عمه9-رحم

القدر،هذافوقالأنباطلهجةفيللاسترسالمجالولا

منعنهنمماأولاهما:حقيقتانالمتنمنالراهنالسياقوحسب

الرجللدفنبملحقاتهاأعدتأسريةمقبرةكانتالمقبرةأن

معهمايدفنأنلهقذرمنوتوشد،والزوجةالزوجأي،والمرأة

مواضعفي،والحفدةالأبناءمنيعقبهمامنثم،الإخوةمن

تأكيدفهي،دلالةالأبلغوهيالثانيةالحقيقةأما.منهامتمايزة

حتى،الفرديالتملكبأهلية)الزوجة(الأنثىتمغعلىالمتن

الزوجولايةفرضدون،مشتركعقارزمامضمنكانو)ن

ومعبل،بنصيبهمنهنصيبهااختلاطودون،عليهبالضرورة

بعدالقبرملكيةبأيلولةالتوصيةثم،ومحتواهبمقدارهنصيبهاإفراز

بينتفرقةدون،والحفدةالأبناءمنالوارثينإلىالزوجين

منضمنينوععنينمبماوذلك،إناثهموبينذكورهم

.الأسرةداخلفيالتساوى
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شرفعلىابتداءًالمقبرةتشييدمنالشكيحتملعماتجاوزناواذا

كاناإذامامعرفةتصعباللذينوكلبيروميوهما،بالذاتاسمين

نأدلالةمنيخلولاف!نه،للزوجةأمللزوجلأختينأولأخوين

،مقدارهبمثلزوجهانصيبعلىزادقدأرسكسهالزوجةنصيب

الثلث.علىهونصيبهواقتصر،المقبرةملكيةثلثيالأنثىفحازت

قدكانتإنالمضاعفلنميبهاالزوجةملكيةمصدرالنصيحددولم

هوالأولالفرضولعل.زوجهابهآثرهاأمالخاصبمالهااشترته

لث!خصبنوتهاعلىترتبتالتملكفيأفضليتهاأنبمعنى،الأرجح

النصقالكماأسرتجاخيموأو،الاستراتيجيخيامهوعظيمثري

لقبوهو،الأصلالإغريقي)استراتيجوس!لقبعنتحريفا

نأغريبايكنولم،النبطيةالأحياءرؤساءحملهوإداريعسكري

عنأسلفناهماضوءفيدخيلةأجنبيةألفاظأالأنباطنصوصتضمنت

لهم.المعاصرةالخارجيالعالمبحضاراتأثريائهمصلاتاتساع

فياستعارتحينأمثالهاالقديمةالعربيةاللغةأجازتظاهرةوتلك

ثم،ورومانيةوإغريقيةفارسيةحضاريةألفاظاالأحايينبعض

قليلامحورةبمدلولاتهاأومعانيهابنفسمفرداتهافيوأدرجتهاعربتها

عنها.

أهليةاكتمالمنوأرسكسةغانممتنعنهأفصحماجانبوالى-2

ولو،لهاخالصةعقاريةملكيةلحيازة)النبطية(العربيةالأنثى

أهليةبالتالييعنيالذيالأمر،ثتركعقارزمامضمنكانت

متنأبان؟وتوريثهاأيضاالخاصةالدنيويةللأموالملكيتها
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يقابلوربماالرابعحارثةالملكعهد25العاممن،آخرنبطي

هبةتقبلفيللأنثىالمثسروعالحقعن،الميلادي16العام

والاستغلالالتملكاهليةلهاتتيحخالصةطليقةهبةالمقبرة

التصرفاتشتىاجراءفيالأهليةبكامللهاوأقر،والأداء

أشهربأنالهبةهذهلعقدالعلنيةركنوفرثم.عليهاالقانونية

مقابلاالزوجيذكرولم.الهبةمحلالمقبرةعقارعلكتابةخبرها

يجعلهاولم،زوجةلامرأةتكريماجعلهاأنهيعنيمما،هذهلهبته

مثلا.لأولادهأماكونهابموجبمتعلقة

النصتحفظاتبمثلهنانوردهالذيالنعسهذاوقال

محتملتين:بقراءتينعباراتهبعضونقرأ،السابق

تيماسماسمهيرادف)وقدالهىتيمشادهالذىالقبرهو-)هذاا

الإلهاسمتشكيلفيللكسرةإشباعاالأخيرةياؤهاعتبرتإذاالله

ابن،(إليهكمضاف

لأمةالقبرهذايهب)وهم!.لنفسه(حمالة)أو2-حاملة

من)أوسطرأنحينمن،جلهمبنت..(زوجته)أي3-أنثته

عقد(زمن

السندهذا:و)1تريدماكلبهلتصنعبيدهلهاالموهوب-هذا4

اليه(تصبوماكلبهتعمليجعلهاوالذيبيدهاالذي

النبطملكلحارثة25سنةآب26من5-)ابتداء(

.!شعبه6-محب

ولكنتهاالنبطيةلغتهافيتتابعتقدالنصحرفيةوكانت

18
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التالى:النحوعلىالآرامية

برالهىتيمعبددىكفراا-)دنه

لأمهدنهكفراويهبلنفشه2-حملت

شطرزمنمن..جلهمو.برت3-أنثته

تصباديكلبهتعبدديبيدهدي4-موهبها

نبطوملكلحرتت25شنتبأب526-من

عمه")ْ(.6-رحم

اللهتيمهبةأتاحهاالتيالتصرفاتانواععلىالتعرفقبيلمن

أخرىنبطيةنصوصبهأتتبماالاستشهاديمكن،لزوجتهضمنا

والشراءالبيعتتضمنوكانتالمقابر.فيالتعاملدائرةاتساععن

حقوقفيهاوتراعى،والتوريثالهبةعلفضلاوالإيجاروالرهن

..الحالبطبيعةالدنيويةالعقاراتشأنذلكفيشانها،الشفعة

الأقرباءدفنيمنعأويبيحعليهاقيمإلىالمقبرةأمريفوضوقد

بإذنواجباتهاعلأسمائهموكتابةفياه،العصبةذويوغير

منالهخصصماعلويقفهأنالقبرصاحبتعمدوإذا.خاص

اأردف،الأغراضمنعليهينصمالمدائرةعنويخرجهمنافع

والتهديد.،الجزائيةوالشروطالعرفبقوةبالتلويحنصهفيذلك

)6(.المخالفةحين،النبطعقيدةوحرمة،المعبوداتبنتقام

مطلقةهبةشاءانلأنثىقبراًيهبأنللرجلحقماغراروعلى

وأ،إياهالمحبتهسواء،لهاخاصأملكاًويجعله،قيدكلمن

91
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-4

فيهمشاركتهاأومنهبحرمانهالهاالتعرضاحدأيعلىليمتنع

إنباسمهاخاصأقبراًلهايشيدأنبهالأولىمنكان،وفاتهبعد

نصبه،أوالقبرواجهةعلكتابةذلكيشهروقد.فجأةفقدها

حليلة،أمأختاًأمأماًأكانتسواءلذكراهاإعزازهعنتعبيراً

باسمها.الإعلاممن.حرجأيدون

)هذا:الآتيةبالعباراتعنهيترجمماقبرعلنقشوهكذا

التيأمهمناةعبدبنتللقيضحارثةبنكعبصنعهالقبر

عاميوازي)وفيماتموزبشهر162سنةالحجرفيهلكت

ومنالقبرهذايضرمن)؟(العالمينربولعن،م(267

مما)شيئا(يغيرمنولعن،(أولادهيمس)أوولدهاسوىيفتحه

توفيتثموديةسيدةيبدوفيماالأموكانت.!عليه)كتب(

كتبالخاصةمكانتهاعنوتعبيرأ.لهازيارتهاخلالبالحجر

النصسطورامتدادعلىتعامدالثموديبالخطرأسيسطر

عبدبنتلقيضإأنالسانهاعلقائلا،الأفقيةالنبطية

إ)7(.مناة

اسمهمعمعازوجتهواسمأمهاسمويخلدالرجليشهروقد

بنعيد"عملهقبرمتنفيوردمثلما،نصبهأوالقبرواجهةعلى

بنت)؟(أفتئوولأمه،ولأولاده،لنفسهعبيدو(بر)عيدوعبيد

بلقبعيدولقب.)؟(شلاىبنتنئيتةوزوجته،حبيب

بالعامنصهوأرخ،القومكبارمنكانأنهيعنىمماهيبارخوس

م()8(.94عام)حوالىالنبطملكمالكعهدمن11
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نصفيوردكماوذلك،جهراذكرهنللأخواتكانماوكثيرا-6

،وأبيه،...لنفسهفروانبن)؟(أروس"عملهقبر

حطيبةباسمىذكرهمااللتين،ولأختيه...وزوجته

بلقببدورهولقب،0001وأولادهما،وحاملة

حارئةالملكعهدمن36بالعامنصهوأرخ،هيبارخوس

.م()9(27)=الرابع

بن)حشيكوحميدبنحُسيْكإعملهلقبرمتنمجراهعلىوجرى-7

ذكرهمااللتينأختيهاجلومن،...وولدهلنفسه،حميدو(

من04بالعامنصهوأرخ.حميدبنتىوسلمبنية:باسميهما

.م()01(31عام)فيالرابعحارثةعهد

لنفسه،)؟(قسناتانبنخلف"عملهلقبرآخرمتنوماثله-8

ذكرهناللاتيلأخواتهوكذا،لهيولدومن،سعيدوولده

أمبةوربما،وسليمة،وأمية،(منوعة)أومنيعة:باسماء

)11(.نفسهبالعامنصهوأرخ.أيضا

نفقاتها،فيأيالمقبرهَعملفيأخيهامعالأختتشتركوقد-9

منعةأعملهقبرنصذلكعلىدلماك,ملكيتهافيوبالتالي

العامفي.ونسليهما"لنفسيهما،وهببنعميرةابنا،وهاجر

حقعلىالنصوأكد.م(7-)الرابعحارثةحكممن16

دائاالأولويةهملأ-:تكونبحيثالأخوينأبناءبينالشفعة

الآخر)12(.نصيبشراءفي
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11-

12-

13-

14-

كانتإذا،نصهفيبالذكرابشهاسمالوالديخصوقد

أريباسبنعبادةعبد!عملهقبرمتنفيوردكما،وحيدته

معا.ونسلهماوبناتهاوأولادهاابنتهولوائلة،لنفسه)؟(

عام)أيالرابعحارثةحكممن44العامفيذلكوكان

.م()13(35

الأسلوبالأنباطحجرإلىتياءمهاجرىنصوصواتبعت

االتيومتعلقاتهالمقبرةنصسياقمنيتضحكما،نفسه

لنفسه،تيماءمنكفإيلبنىمننفيوبنحوشبعملها

.)؟(وأفتيو)؟(وروفووأختيه،حئوولأمه،ولأولاده

عام)أىالرابعحارثةحكممن13العاموذلك!!في

النبطيبالخطنصوصهابعضسجلتأخرىمواضعوفى

4-5-)803سنة"فىسيعشمالىفينصقال:كذلك

رحيلةولزوجتهلهالقبرهذاعملتعجلاتقصيوم(-.ق

()15(.نفسه)نفقةوحدهنفقتهعلى

خمرتقبى)أونصب)هذاحورانفيبالسويداءغيرهوقال

بعلها")16(.أذينةلهابناهالذي)خمرة(

الابنيقومأنمنأقليكنلمالماديةالاستطاعةقلةوحين

أمهدفنتالذيالرجمحجارةعلباسمهحجربوضع

17(.)تحته
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،فردافرداًأهلهمنافتقدهملمنحنينهعنأحدهميعبروقد-15

فضلصاحبةأولديهأثيرةكانتإذاعمداًبأختهيبدؤهمثم

لوقوقد،ثلمبنظنبنأسدنصمنيفهمكما،عليه

وختم،تيملالىعقربلالمLأخيهلالىماتيلالىأختهإلى

وتقبلا()18(.سلماالريوذااللات)فيا:بدعائهنصه

سيدةالشرقيةمصربصحراءعنبأمفينبطىنصوودع-16

.مسعود(1)91(بنت)أوسعودبنتروين،"سلاما:بقوله

مأحية،صديقةأوكزوجةوضعهابتعريفكاتبهيعقبولم

ميتة.

)أومطيرالمدعوأعلنأنللحليلةالوفاءصورأيسرومن-17

وأولادهلنفسهقبرتشييدالنبطىالاستراتيجوسمطي(

وائلة(وائلو)أووهواسمهابذكروحدهاخصهاالتيوزوجته

لأحدليسبأنالقبرحرمةأشهرثم،الباقينمنغيرهادون

أبدا)2ْ(.يؤجرهأويرهنهأويبيعهأن

ه!!بيه

إذاصاحبتهباسمالقبريشتهرأنفيحرجمنهناككانوما-18

مالها.حرمنهيأقامتهأو،لهاخصص

فيالطيبالذكرإلىالمعماريونورفاقههاق()أوهنأتطلعوهكذا-

ل!3
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مدائنفيكعبأمقبرببناءقيامهمبعد،النصوصأحد

نفسهاالمنطقةفيالشعبيةالقصصواحتفظتبل)21(.صالح

بثينةباسمدعوهاالتيالبنتقصرأوقبرباسمقبورهاأحدبتسمية

الأساطير.حولهاوصاغوا،حدريالشيخابنة

)المقتدرة(للأنثىتوفرماقديمةأخرىنبطيةنصوصبضعةوأيدت

بهتسمحكانتبمالهاسمحتخاصةوملكية،ماليةإرادةمن

فيهاالغيردفنوإباحة،بمقبرتهاالمنتفعينأسماءتحديدمنللرجال

واستعداء،منعهأو،منهاإذنعلىالحصولشريطةعلشاءتإن

بتحميلهموالتهديد،)رادتهايفسدونمنعلقومهامعبودات

العملاتمنالآلافثلاثةوبينالمائةبينتراوحتماليةغرامات

وإلىالمعابدإلىتؤدىانالمفروضمنكانالتىالذهبيةالسلعية

فيصدىكانذلكولعل.المعبد(فىأوالخزانة)فيالملكاسم

أخرىلعقاراتملكيتهاوخصوصيةالأنثىلإرادةالظنأغلب

ذلك:علىالأمثلةومن.دنيوية

وابنتها،حرمبنتوائلةبنتكمكمعملتهقبرإلىيشيرنص-ا

والجدةالأمأسماءإشهاريخلوولا.وذريتيهمالنفسيهما،كليبة

.مدلولمن،هناالأباسمجانبإلى،حمجاوالحفيدة

الأول)العامالرابعحارثةحكممن9عامفيذلكوكان

.للميلاد()22(

وذريتهاوأولادهالنفسهاوهببنتهينة!عملتهالمقبرةنص-2
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21-

22-

23-

ملكمالكحكممن21العامفيوذلك.االآبدينأبدإلى

.()23(م95)عامالنبط

عبدبنتأيضاهينةتدعىلسيدةمقبرةملكيةأثبتآخرنص

في000،1مليكةابنولأبيها،...ونسلها،عبادة

عام)حواليالنبطملك)يلربحكممنالثانيالعام

م()24(.73

لنفسها،كموُلةبنتأمةللسيدةقبرتبعيةأثبتيماثلهونص

)أينفسهالملكحكممنالرابعالعامفي،ونسلهموأولادها

.2(()ْم75عام

الأنباطحجرإلىتياءمهاجرينساءنصوصوأخذت

بجرةبنت)؟(وشوةعملتهالمقبرةنصومنها،ذاتهبالمسلك

وذلئط.تيماءمنواخواتها،...ولنفسها،...وقين

عامحوالي)أيالرابعحارثةعهدمن33العامنحوفي

.م()36(24

!يه*عه
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الأنباطبين،والسياسةالنساءكبريات

ملوكهمزوجاتبعضبمكانةالأنباطتقاليدارتفعت

أحيانا،العملةعلىالملكوجهمعوجوههنفصورت،وأمها!هم

اشتراكهنباحتماليوحيوبما،النبطملكةبلقبمنهنكلاولقبت

عنيقلمالامنهنوميزت.ماحدإلىوالسياسةالحكمشؤونفي

.ملكاتخص!

-)03الثاقعبادةالملكمعصورتأنالقبيلهذاومن-24

الرابعحارثةالملكمعوصورت.زوجته.م(ق9

ملكة)شاقويلات(شقيلةالثانيةزوجتهم(04-م.ق)9

)04،؟(الثالث)أوالثاقمالكالملكمعوصورت.النبط

ثم،النبطملكةالثانيةشقيلة؟(اخته)أوزوجتهم(07-

الثاقايلربالملكولدهاعلىكوصيةنفسهاالملكةصورت

عنهاوقيلم(75-07/71بين)فيماالحكمفىلهشريكةأو

؟()أختهزوجتهمحلهاحلتحتىنبطو،ملكةأمهشقيلة

وأ101-75)منبالحكمانفردأنبعدالنبطملكةجميلة

(؟به)والزوا!والذكرالأهميةفيماثلتهاوربما.م(601

.إحداهما)27(أو)؟()يلوفع!هاجرالأختانأيضا

الحرفكتابةالملكصورةمعالملكةصورةمحلتحلوقد-25

العملة،علىاسمهمنالأولالحرفمعاسمهامنالأول
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شقيلةعنالشينوحرفحارثةعنالحاءحرفيدلبحيث

.مثلا)28(

ويؤرخوايكرسواأنمنالأنباطسراةبعضيتحرجولم-26

وباسمالملكباسمللمعابدنذورأوهامةمنشآتنصوص

ملكحارثةالملكباسمنصوصكرستم!ثلما،معاالملكة

باسموكذا،النبطملكةشقيةاسمثم،خالدوواسمالنبط

.)92(الملكات؟()وزوجاتهوأخواته)يلربالملك

القداسة،مرتبةإلىالملكاتبعضمنزلةرفعتأنالأمروبلغ

نسبتوالتيالرابعحارثةللملكالأولىالزوجةخالدوالملكةمثل

سواء،3(خالدو،)ْأمة9تسميةمثلفيتبعيتهاإلىالأناثاسماءبعض

الحظوةاصحابتملقفيالإسرافقيلمنأمفيها،خاصةلميزة

.والسلطان

منالتقليدهذاابتدعواقدالأنباطكانانالمعروفمنوليس

التىأمثتهاكلبوأنسيمالا،غيرهممناقتشوهأمأنفسهمعند

الأنباطصلاتازديادبعداي،الميلادبعدتواردتذكرهاسلف

.والرومانوالسليوكيينبالبطالمة

8+ه
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أخرىشماليةعربيةنصوص!فيالنساء

تكريمفيالصفويالمسندالخطأصحابمنلرجلنصقال-27

سنةالقبرهذاالها(وبنىأختهعلى)حرْنإنهالأختذكرى

.عوذإ)31(آلعلى)وحل(...السلطاننمارةمننجاأن

إلىلوقوقد،قدمبنأخفتى،إوترإنهآخرصفوىوقال-28

بلقى،جماعةمنآخرين)وقريبين"..،أختهبنتأرش

.()32(والقبولبالسلاممعبوداتهلهمداعيا

بالخطنصهنقشنصبعلىأيضاللأختالوفاءووضح-92

لآمنعاصمابنإنصبأنهفيهوورد،الثموديالمشد

التي(أختهقبرعلى:)أوأختهخلدعلىحزنوقد،تيم

من)عليه(أرغمتما()علواغتم.)حزنا(ترحاماتت

.أنفها(1)+()حتفممات

كزوجةبهاأحيانانوهالمقبرةنصسياقفىالزوجةتسملموإذا-03

بنعجلنصذكروهكذا.النساءمنعداهاعمنمميزةحرة

ولنفسهلأخيهقبرابنىأنه،الفاوقريةمن؟()الكندىهنعم

28
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الحرائر،ولنسائهمولدهموولدواولادهم،وامراتهولولده

سوءكلمنبأربابهونساءهمالقبرأعاذثم.غلوانآلمن

سعيرا)31(.الأرضوتخرجدماالسماءتمطرلاحتى

وحدها،الوفياتعلىكتابةالنساءأسماءتسجيليقتصرولم-11

أيضا،الدنيويةأحوالهنيمسفيمابعضهنبأسماءنوهو)نما

)أوحمدأمة()أوأمتأنمنلحيانينصكتبهماذلكومن

()3ْ(.تمتعتأونجتو)1شفيتقدعاصمبنتحميد(

ساعدإلهيإيابقولهمحنتهافيامرأةبنصرةدعاآخرونص-32

.!)36(دورةعلىسعدة

)أيابقولهأنئىاجلمننهىقومهمعبوددعاثمودىنصثم-33

السعدى(1)37(.بنت)أوسعدةبنتبك،فهى

جانبالى،للأنثىترتبماأنفيشكفلا،حالأيةوعلى

وقبولالعييةالتصرفاتوكافةالتملكفيمدنيةحقوقمن،الذكر

علىكذلكلهاأمثالهجرت،للمقابربالنسبةوامثالهاالوصية

في،ومساكنومزارعأراضمنالدنيويةالعقاريةالممتلكات

له.المعاصرةالأخرىالعربيةالمجتمعاتبعضوفيالنبطيالمجتمع

بشمالالعلاواحة)منلحيانينصالقولهذاورجح-34

وخفشةالبةالأخواتللثلاثمزرعةملكيةأشهرالحجاز(

.(rA)أعقابهنإلىمنهنتنتقلتوريثملكيةوغرثة(

حجاجبنذئبيدعىرجلاانيفيدماتيماءمننصفيوورد-35
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،عندهفنفق.هنأنذاتتدعىسيدةمناسودبعيرااشرى

بانالثديد(بمعنىكلاع)أوكلعالمدعوتيماءحاكمفقف!

وا،التجارةتمتهنبهذاكانتوربما."(بحمارالمرأةتعوضه

.والأنعامالدواببعضتمتلكالأقلعلى

الغلوببنعامرالىقدمأنهمعاويةبنصعصعةقصةوروت-36

وامنحها،كندةفيعقاراأصدقها)إقوقالابنتهيخطب

الشطرويشير.،حاجةمنهملأحدتردلاقومهاحاجات

.ذاتها)4ْ(للفتاةيخصصعطاءأوصداقإلىالأول

أعلنتانالنساءلسُرَياتالمستقلةالماديةالاستطاعةوشرت

أنفسهنلذواتمعطياتمنقدمنهماآخرالىحينمنبعضهن

أمثالهن.وحياةحياتهنفيلغيرهانموذجاكانتمراتفي،ولآلهن

أنهلحياقنصبنقشافتتاحيةذكرتانالقبيلهذامنوكان-37

سلمةاقامتهالذىخرجزيدبنسمينعبد)نصب

00،)41(..بنت

تمثالاتاسمبنتشملةتدعىأخرىلحيانيةسيدةوأهدت-38

منباسمهااهداؤهاوسجل،كاتبهاقهاقوملمعبود)صنما(

.)2((وسعدهرضاهأجل

اللحيانيالموقلمعبوددادبنتيثعانأمةتدعىثالئةوقدمت-93

وامها،،حثلبنتقنابنتهاأجلمننذرتهقرباناسلمان

.وشعدها+ا()يعمرها(عمرهايطيلعله

منالعربيةالأرومةذواتالنساءشهيراتمنلقلةتوفروفيما-04
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Vكا

42-

ملكاتخمسالعربيةالرواياتبعضميزت،خاصةمكانة

العمردةأسمتهامنمخهنوخصت،عهدتهاعلى،كندةمن

فيإخوتهامنتأثيراأعظمكانتانهاوأضافت،الأعشىبنت

فىوبراعتهاوجمالهاوذكائهالبلاغتها،نفوذاوأعمق،الناس

الحكمشؤونتدبير

ماالىعهدهاارجاعيحتملالتىالحضرمعبدنصوصومن

نص،الميلادىالثالثالقرنحتىالمسيحميلادحوليدور

المعبد،معبودبرمرينلهاأقامهدميونبنتابؤتمثالإلىأشار

تقديرا،معبدهنفقةعلىأوبأمرهلهاكهنتهرئيسأقامهأي

ملكالثاقسنطروقزوجةكانتأنهاويبدو.شانهالعلو

تمثالتحتوضعتربمالوحةعلىالنصونقثى.الحضر

.بجوارهأوالسيدة

،العربملوكأحيانانصوصهمفىيسمونالحضرملوكوكان

)4ْ(.العرببسادنيلقبالمعبدكهنةكبيرن

"**

الأصولذاتالجماعاتبينوالسياسةالحكممجالاتوفى

الجزيرةشبهشمالعنبعيدغيرعاشتالتيالعربية

ذكرتهاالتىتدمرملكةالىايجازفىالإشارةيمكن،العربية

الرومانيةالرواياتوذكرتها،الزباءباسمالعربيةالقصص

31
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فىالقديمةتدمرنصوصاكتفتحينعل،زنوبياباسم

بنتبمعنى)ربمازباىبتبتسميتها،الميلادىالثالثالقرن

وقد،أبيها(اسمإلىنسبتهامجردتعنلمإن،العطية

وليتثم)الثاق(أذينةزوجهاعهدفىواسعبنفوذتمتعت

عاممنذتدمرعرشوريثاللاتوهبولدهاعلالوصاية

شؤونعلىوسيطرتعليهكبيرتأثيرذاتوظلت.م267

قصتها،شيوععلىبناء،هناأمرهافىنفصلولن.دولته

شبهبتاريخارتباطهامنأكزالشامباديةبتاريخوارتباطها

نسببماالتنويهوحسبها.الصريعبمدلولهالعربيةالجزيرة

وأوقراءاتعدةبلغاتوإلمامواسعةثقافةمنإليها

بخاصة،المصرىوالتاريخ،التاريخعلمفىتسجيلات

والرومانالإغريقمنوأدباءلفلاسفةتشجيعهاعلىفضلا

بقوةذاتهالوقتفىاتصفتوقد.ببلاطهاالالتحاقعل

دولتها.رقعةلتوسغالكبيرةوالتطلعاتوالدهاءالشكيمة

الصديقةبالملكةأعوانهاكباربعضنقوشونعتتها

.الفاضله)6"(

زوجاتمنالنساءكريماتببعضالاستثمهادجازوإذا-43

الجزيرةشبهشمالنصوصفيذكرهنيرد،لم!نالأنبياء

عليهابراهيمزوجةهاجرالسيدةبذكرالتنويهوجب

وقد.الشماليينللعربالروحىالأباسماعيلوأمالسلام

سألتأنهاإيمانهاونقاءعزيمتهامضاءعنروىفيماروى
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45-

زرعذيغيربوادوولدهاتركهاحينالسلامعليهابراهيم

نعم.قال،؟بهذاأمركإأللهمعناهبماالحرامالمسجدعند

وقاومتالابتلاءعلىوصبرت.يضيعنا(لناذنفقالت

المسجدوحولوالمروةالصفابينالأرضوذرعتاليأس

اسماعيلشبولما.اللهورحمةالماءقطرةلولدهاتن!ثمدالحرام

الاستجابةعنولدهاتثنىبانلهاإبليسوسوسةهاجرأبت

والمثابرةللفداءمثالاثممنوغدت.بذبحهأبيهلرؤيا

بينيسعونحينقصتهاالحجيجيتذكر،اللهبمشيئةوالرضى

رميعندكذلكوربما،سعتمثلماسبعاوالمروةالصفا

منى.فيالوسطىالجمرات

التيرعوئيلبنتصفورةبقصةكذلكالاستشهادويمكن

شمالفيالعربيةمدينأرضمنالسلامعليهمويىتزوجها

الأسرةقطيعبرعىوأختهالقيامهاكانفقد،الحجاز

الرضىعلىيدلما،الشيخأبيهماعنعوضا،وسقايته

تجرؤفيكانكا،الأسرةلصالحالعملفيالباتبمشاركة

كما)المصرىلمويمىأبيهااستخداماقتراحعلىمنهماواحدة

لهذهالشيختقبلثم،وأمانتهلبأسهنظرا(التوراةوصفته

وهو،البنترأىبسدادالأبثقةجمذلكيعنيما،التزكية

التوراةروت)وقد،يكونأنينبغيهكذاأو،طبيعىأمر

ذكع.ولدبغيربناتسبعإلالهيكنلمأنه

ماويةتدعىسيدةتملكاحتمالالرواياتاحدىوأضافت

الرابعالقرنأواسطفيلزوجهاخلفاسيناءلأعرابالغسانية
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برجالهاواتسعت،الرومانمعحلفهنقضتوقد.الميلادى

علىالرومانحملمما،بترامدينةعلىوسيطرتفلسطينفي

لها)7"(.ملائمةبشروط-معهاالتعاهدتجديد

،!ة!يم
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الجنوبيةالعربيةالنصوصفيالنساء

نساءمن،ذكرهتقدملماممائلةوقربانعطاءنماذجتعددت

الجنوبية.العربيةالحضاراتنصوصفيكثيرات

تمثالقاعدةعلنقثىمتنبذكرهاحتفظمانماذجهاومن-46

مثل،(أقدامثلاثةنحومعهاارتفاعهبلغ)فخمبرونزى

جماعةمنإيل(رثد)أورثدةبيتمنبرأة()أوبرآتالسيدة

مدخللدىهدثدارفيعليهعزوقد،القتبانيةشحز

بنيهنعمغيلانايلوراوالملكبعهدوأرخ.تمنعالعاصمة

توقيتهيحتملوالذي،قتبانملك،يهرجبيجلشهر

المتنسياقوخلد.المسيحميلادقبلالأولالقرنبمنتصف

ذهبياانثوياتمثالاقدمتأنهامنعليهنصفيماصاحبتهذكرى

لماوفقا،ووفاءتقربايجلاوعثترحميم)ذاتمعبوديهاإلى

ويبدو.ومقامها!مكانتهاوسلامةعافيتهاأجلمناليهاأوعز

ووكيلة،ربحو،)عمالمعبودكاهناتكبرياتمنكانتأنها

فياليهالمنسوبةللنبوءاتالمعلناتومن،)ديمة("رب)عم

.)18(معبده

صدوقأبأنهايفيدمانصهاؤ؟أخرىقتبانيةسيدةوسجلت-47

ro
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وقبيلةحرانعشيرةمن،)يلوهب(أسرةمن)انثىعريم

)أيشيمانأنباىلمعبودهانذرهاخصصتوأنها،ذرآن

نأإليهوأوكلت،الكبيررصفمعبدفي(الحافظأنباى

)94(.موضعهتبديليرومفردأيمنفيهتمثالهايصون

بكليعدمامعبودهإلىقتبانيزوجنصفيوردآخروجهٍومن-48

.)5ْ(زوجتهاجلمنلفضلهالإشهار

()العزىعزينربتهمروحبندم...يدعىآخروأهدى-94

إليهاانتسبتالتي،؟(أخته)أوابنتهباسمأنثوياذهبياتمئالا

.(شفاءها)1ْملتمسا،مرضتحين،"عزين"أمةاسمهافي

عثرالتيالصغيرةوالتماثيلاللوحاتبعضبقاياواحتفظت

دولةعاصمةتمنعجبانةعقيلبنحايدمنطقةفيعليها

وتقربانذراًفراديقذمنهاإناثأسماءمنبعشرات،قتبان

وأعائلتهاإلىتنسبالأنثىكانتماوغالبا،المدينةلمعبودات

)من(أواآلألفظمحليحلقدالذي)ذتابلفظعشيرتها

لآونبعة،سرفمآلصبحة:مثلايقالكأن،...جماعة

لآوذيع،رفيقآلومكاهل،يدعآلولبعم،غربم

آلوأبرضو،ذرحانآلوفرعة،هنعمةآلويدعم،أشيب

وعكبة،أيضا(ذرحانآلإلىأخريانأنثيان)ونسبتذرحان

ابنةمثلابيهااسمإلىالأنثىنسبتماوقليلا.عرجانآل

ينل)2ْ(.ذبئمبنت
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نفسها،لنهأقبيلةمن،شوفتدعىسبئيةسيدةونصبت-51

نصفيسجلتمحعاهاأفلحوعندما،أخيهاعنمدافعة

تمثالاأهدتأنها،بلقيسمحرمباسمالمعروفأوّامبمعبد

سيدتبلغأنإلىهداهاأنلهشاكرةإلمقهللمعبودذهبيا

أخيها+ْ(.بمشكلةحروان

زوجهامعالأبذليةصفناتتدعىثانيةسبئيةسيدةواشتركت-52

ربثهوانإلمقهللمعبودبرونزىتمثالتقديمفيكربسعد

يكسبانسوفأنهماعلىتطمئنهماآيةإلىيرشدهماعساه،أؤام

نأصفاتتنسولم.مولاهوبينالزوجبينالقائمةالقضية

بنبرءته)1ْ(.بثرهاكماولدايهبهاأنمعبودهاتدعو

والنذورالهدايااكداقدوافعمنالإنجابحبوكان

وأ،(بمعبوداتها)َالقديمةالمعابدعلىوالزوجاتالأزواجمنوالقرابين

أصح.بمعنىكهنتهاعلى

لهنذرتهلمعبودهاتمثالاسبئيةسيدةقدمتأنذلكأمثلةومن-53

كثرةحبعنتعبيرا،ولديهاحياةويبقى،طفلاليهبها

.الأولاد

غلاماالهمدانيةكهالىقالتلدبانسبئىنصفيدعاءوثمة-54

يكفيلاكانالوحيدالولدأنهذايعنيوقد.عاصباثانيا

rv
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وطلبت،فقدتهالأمكانتإذاإلا،عاصبا)6ْ(يكونلأن

عنه.العوض

إلىيصبحوزوجهاكريبةتدعىصرواحمنسبئيةوقدمت-55

وهبتهمالأنهاذهبيةتماثيلأربعة(الشمس)ربةعثترأمربتهما

،يرزقونأحياءكلهمبناتوثلاثولدا،أطفالأربعة

الصحةدوامولهملنفسيهماوسالاها.بهمقلبهماوأسعدت

.الأصحاء)7ْ(الأطفالمنالمزيدسالاهاكما،والعافية

إلمقهلمعبودهاقربانهاحيوةتدعىأخرىسبئيةسيدةوقدمت-56

حياةيطيلبأنوعدهاكما،بغلامفبشرهالهضارعةوهي

والبنتللولدالوالدينحبيعنيمما،(إيلإ)8ْ"أختابنتها

التقريب.وجهعلىأو،سواءعلى

قومهامعابدفيخاصةمكانةلنفسهامتميزةسبئيةوأثبتت-57

ذات،اسيلمأنهانصهافيذكر!حيث،مدينتهاأميرولدى

يفعان(المعبدينالىالمنتميةأوالبيتينصاحبة)أيالبيتين

شارح()الحاكمووصيفة،عليهما(المشرفةبمعنى)ربماويافع

)أوتمثالين،بنأبعلعئزالمعبودأهدتقد،همدانبن

وفاء(باسمهأوأجله)منتعشرهاالتيالعشورمنصنمين(

.وسعدها()9ْ(مقامهالوقاية)أووسعدهلمقامه

38
http://www.al-maktabeh.com



OA-

95-

وبناتجدونعمنعمودأنعلىدلالتهتحتملمهشمنصوثمة

)أوتبلأرضمنأنصبتهنأوقفن،000يهصبحنبال

السبئىوريامتألبمعبودهنأجلمنورصدنها،؟(تبال

ملكيةفيحينذاكالأنثىحقيزكىمماوهو.البعول)بقية(

بالوقففيهاوالتصرف،اقتسامهاأوووراثتهاالأرض

القوافلطريقعلىتبالموضعالهمداق)وجعل.6()ْوالهبة

الخلصلذيتمثالفيهأقيمأنهوذكر،مكةوبينصنعاءبين

(.التاجهيئةعليهنقشت(الخلصةذي)أو

فيكيوشكشينلليفيحفظلمهرةصغيرتمثالوهناك

أنهعل!نقث!الذيالنصسياقمنيحتمل،اسطنبول

عقيدتها)61(.فيالشمسلربةسيدةقبلمناهدى

ملكةعنذكرهأجلنافيماللآنبهاتشهدقديمةنصوصمنما

عليهسليمانمعقصتهاوالتوراةالكريمالقرآنشهرالتيسبأ

منلهاكانعماوأباناالميلاد،قبلالعاشرالقرنخلالالسلام

منحكمهافيآثرتهوماكبير،ثراءمناوتيتهوماعظيمعرش

للردتدبيرهاوحصافة،المصيريةالأمورفيقومهاكبارمشاورة

الحقلدعوةأخيراانصياعهاثم،السلامعليهسليمانعلى

بعد،الملكةلهذهالشخصيالاسميعرفولم.لهااشبانتحينما

فيعليهيعثرولم،ذكرهعنالكريمالقرآنتجاوزالذيوهو

لماخلافاًوذلك،الاَنحتىالمكتثفةالقديمةالسبئيةالنصوص
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منوالحبشيةوالعبريةالعربيةالرواياتبعضعليهدابت

يرىفيماوكلهاوماقدة،ويلمقةبلقيسبأسماءتسميتها

سبأدولةمعبودإلمقهاسممحرفةأسماءالمحدثوناللغويون

معنىتعنيعبريةبكلمةصلتهابعضهمويفترضبلالأكبر،

منللتقليلعنهاالعبرانيونأشاعهاالمحظيةأوالجارية

الظنالمِمنإخباريوأحسنهذامنالضدوعلىشأنها)62(.

فيالزهرةبمعنىأنهمابافتراض!بلقمه!وتسميةيلقمه"9بتسمية

.63(حميرلغة

نقشتقصيرةجنوبيةعربيةنصوصأثارتهمعينوضعوثمة-61

فيالماضيالقرنفيعليهعزالأوجهرباعىنصبسطوحعلى

فيمعنِدولةعاصمةقرنالمدينةالكبيرالمعبدقبالةالمحير

بقيتهاواستكملبعضهاهاليفىونقل.العربيالجنوب

ريكمانسوجاكبيرنوجاكلينملاكردرسهاثم،جلاص

التوالمط.عل

معينشخصاأنيعنيماالحالاتهذهمنحالةكلوتضمنت

لمعبودامرأةوخسح)سكربوخصصألحقأو،ونذرألزمالاسم

علىمنهانصقالأنذلكومن.الأصيلموطنهاإلىمنسوبةالمعبد

نوارقبيلةمنحزمانعائلةمنأوسبن"حثوإنالاستشهادسبيل

!.لحيانمنالحرةمسكىأنثتهقدم

دولةخارجموضعا24نحوإلىمتفرقاتالسيداتونسبت
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شبهداخلوشماليةجنوبيةعربيةمواطنفيبعضهاتوزع،معين

فيوحضرموتوقتبانأوسانمناطقمثلفينفسها،الجزيرة

وتوزع.الشمالفيوقيدارويثربولحيانددانومناطق،الجنوب

مؤابأمثالمنالجزيرةشبهعنبعيدةوأقطارمدنفيمنهاآخربعض

المواضعبعضاحتمالعلىفضلا،ومصروصيداوغزةوعمون

التيغزةفيهاذكراالمواضعأكثرمنوكان.أيضاالقليلةالإغريقية

،تعسيداتإليهانسبتالتيوددان،سيدة27إليهانسبت

إليهاانتسبتالتيوقيدار،سيداتثمانإليهانسبتالتيومصر

.)،6(سيداتثلاث

هواحتمالاأقلهما:تفسيرينالنصوصهذهتعليلواحتمل

ذكروهنمنكرسواأوأهدواقدالواهبونالمعي!نيونالرجاليكونأن

ولكننا،معبودهخدمةوفيفيهليتنسكنفعلاالمعبدلصالحالنساءمن

منهمالمعينيونالأشخاصيكونأنذلكمناحتمالاأكثرنرى

فيواقترنوا،بالخارجأسفارهمكثرتالذينالتجاريةالقوافلرجال

يشبهأنيمكنقرانامعينياتغيربفتياتبلدهمعناغترابهمفترات

العصرفيالشعوببعضبهتأخذالذيالمدنيبالزواجماحدإلى

ولكنهم،(المتدينينالمعينييننظروجهةمنالأقل)علالحاضر

معبدهمفيزيجاتهميوثقواأنعلىوطنهمإلىرجوعهمعندحرصوا

فأعلنوا،الأكبرمعبودهمبركاتيستدروبمالشرائعهموفقاالرئي!ي

تقرباإليهبهنتقربهموكان،طاعتهفيأورحابهفيزوجاتهمأسماء

الفرضهذايزكىوقد.فعلياأوماديامنهأكزاسمياأومعنويا
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ماحدودوفي.الحرةأثتهبأنهاللمرأةالمهدينبعضوصفالأخير

الإدلاءيصعبالقديمةالزواجوتقاليدالنصوصمنالآنحتىيعرف

للزوجةحقوقمنالدينيالإجراءهذاعليترتبكانفيمابرأي

ويصعب.إبرامهقبلمنبهتتمتعأنلهايكنلممماالوافدةالأجنبية

الزواجإجراءاتمنالمعينياتالزوجاتلهخضعتماتقديركذلك

ازواجهن.لدىشرعيةحقوقمنلهنكانوماالمعابدفيالتوثيقأو

فيبهتميزتماالمعينيةللشعائركانفقد,حالأيةوعل-

بضعةذلكعنونمت.المحرماتوتوقىالتعاليمالتزامعلالحض

ومما.عنهوالاستغفاربالذنبالاعترافحولدارتللكفارةنصوص

فيها:بالنساءيتصل

بيت)حق(فيأخطأتأنهاثوبانبنتأخيّةفيهأعلنتنص-62

لذنبها.واستغفرت،سموى()ذالسماءرب

،برونزىلوحوهو،نذرهاللشعرمرجلةسيدةقدمتكا-63

وطلباخطيثتهامنتوبتهاعلىعربوناالمعبد،لرب

.80لغفرانه)

عنقتباندولةفيالمتديناتالسيداتعطايانصوصوكشفت-64

بضعةتناولتهوقد.اليءبعضالمدلولغامضآخرتقليد

عزصغيرةأنثويةحجريةتماثيلخمسةعلنقشتنصوص
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،للعبادةدارايمثلقد،متعبناءأطلالداخلبقاياهاعلى

كلونقش.قتبانعاصمةتمنعمدينةفي،للمحافلساحةأو

وأوعائلتها،أسرتهاإلىنسبتمعينةسيدةباسممنهانص

قدمتأو،)سلأت(كرست)نهاعهاوقيل،عشيرتها

)عد(فيإيل،بنتىبجملةعنهعبىقرباناسقت(أو)قنيت

أحمأ)66(.فيإيلبنت)أوأمرا

ابيدعبنتأبيثعء...":إحداهنعنقيل-وهكذا

فيإيلبنتىقدمت،معهح)ذئيممعاهرذئببيتمن،معسر

.أمر()67(

بيتمن،العهنعمتىعمإيلبنت"لبأ:أخرىعنوقيل-65

.أمر()68(فيايلبنتىكرست،يجع)ذئبماليجوريذئب

عن!أسرةمن،)كلبم(كلببنتالحيم:ثالثةعنوقيل-66

)صدقأمينصادقبيتمن،كلبم()؟()عنسالكليي

رصفا)96(.)معبد(فيإيلبنتقدمت،أمن(

فيإيلبنتىكرست،دانومأسرةمنانعم:رابعةعنوقيل-67

.أمرإ)07(

إيلسعدبيتمن)معد("معاد:الخامسةعنوقيل-68
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في(تقدم)أوسوفقدمت،حضرومجماعةومن،الهوفعمي

l"مر(%V).

للنظرموضعا،الإلهبنتىأيإيل!بنتى9تقديمدلالةتزالولا

وفي،تقديرأقلعلىحالاتثلاثفيالتثنيةصيغةفيذكرت)وقد

فيدلتأنهاجامألبرتوخمن.(حالتينأوحالةفيالإفرادصيغة

مامعبدإلىعندهامنفتاتينالواهبةالسيدةتقديمعلىالمثنىصيغأ

كرستخاصةنسائيةفرقةالىلضمهما،الكبيررصفمعبدمثل

الفالعل"امر!اسمدلالةإلىأشارك!ا.معينةبطريقةلخدمتهفحَياخها

.والنبوءة

فتاتينإيل!"ابنتىلاعتبارمبررمنليسأنهنعتقدأنناغير

وأنسيمالا،السالفةالحالاتمنحالةكلفيالبشرمنحقيقيتين

لامتواضعةتماثيلعليهاالمذكورةالاهداءاتسجلتالتيالتماثيل

ذواتمنكنالواهباتصاحباتهاأنعنأحجامهاولاصناعتهاتنم

وأفتاةالمعبدتهببأنمنهنواحدةلكليسمحالذيالعريضالثراء

إلىوالاقرب.معبودهخدمةفيللتنسكأولخدمتهجواريهامنفتاتين

)أوأشكالاهذهالإلهبناتأوإيلبناتتكونأننرىفيماالاحتمال

لا،طقوسهإجراءفيبهاالمعبدينتفععليهامتعارفاتقليديةأشياء(

نتيجتهاتعنياستخارةأووحيإمارةإصدارمقابلفياوأداءفيسيما

اللغةفيالبناتمعانيمنوردانهوالطريف.مابصورةالنساء

عائشهَالسيدةحديثوفي.الجواريبهاتلعبالصغارالتماثيل

.(بالبناتالجواريمعألعب)كنت

If
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المذكورةالنصوصذاتالتماثيلتكونأنالمستبعدمنوليس

للأسفرؤوسهامنيبقولم.إيلأبنت9بتسميةالمقصودةهيآنفا

صويحباتهاهئةعلىدلتقدملامحهاكانتإذامايحددأنيمكنشيء

عندهن.مقدسةأخرىكائناتإلىرمزتأم،بالذاتالواهبات

منالأمامإلىبسطهماعلىيدلمابعضهافيالذراعينهيئةمنوبقي

تقبله.أو،ماقرباناتقديمهماإلىإشارة،المرفقعند

أياماإيلبناتكانتإذاماتقريريصعبأخرىومرة

قد،أخرىتقليديةأشكالهيئةفيأمالتماثيلهيئةفيكانت

الجاهليةازلاملهاستخدمتفيماقتبانفيالنبوءةمعابدفياستخدمت

مالاستنتاجبهاالاقتراعأوالاستقسامفي(وحمىوسهامقداح)من

"بنتىلازدواجيكونأنيمكنوهنا.البشرمسائلمنالقدرخباه

Lإحدتدلبحيث،يبررهماإيل! Iعلى;,tLوتدل،الإيجابرة

.الاستخارةأوالنبوءةقرارفي،السلبإشارةعلالأخرى

هذهإيل""بناتلتسميةكانتإذاعماأخيراالتساؤلويتبقى

معبوداتهموكبرياتللملائكةالجاهليينتسميةماصلةقتبانفي

زعموهوما؟اللهبناتباسم،والعزىواللاتمناةأمئالمنالإناث

.!قالواكما،الإلهمشيئةعنيعبرنتجعلهنقدسيةصفاتمنلهن

*،*
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المسماريةالنصوصفيعربياتملكات

المجتمعاتمنعددامورلبعضالنساءكبرياتولايةتكنلم

بعينها.وعهودملابساتفي،أهلهابينإذاشيئاًالقديمةالعربية

المرأةتشاركاندوندائمامفروضحائلمنهناكيكنلمآخروبقول

أهليةلهاتوافرتماإذا،أعبائهمنبنصيبوالقيامالحكمشؤونفي

تكنوإنهذا.مميزةشخصيةمقوماتوشجعتها،ماوشرعية

منتبرأتكادولا،معدودةقليلةالحقفيذلكعلالإيجابيةالنماذج

ملكةأمر،إيجازفيآنفاعليهعقبنافيماأشهرهاومن.طويلجدل

ملكاتبعضوأمر،42()فقرةتدمرملكةوأمر،06()فقرةسبأ

-04فقرتيفيذكرماحدوإلى،26(-24فقرات)فيالأنباط

(.4

سبعأوستأوخمس،الشخصياتهذهإلىوتضاف-96

أوردتوإنما،قديمةعربيةنصوصتذكرهنلم،ملكات

في،عفواأخبارهنبعضقديمةعراقيةأشوريةنصوص

منأقوامهنعلىآشورملوكبانتصاراتافتخارهاسياق

وبينالثامنالقرنأواسطبينفيما،الأعرابأوالعرب

بلغواقدالأشوريونوكان.الميلادقبلالسابعالقرنأواسط

علىنفوذهموبسطوا،والتوسعالقوةمنكبيرامبلغاحينذاك
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بينهاالمؤديةالقوافلتجارةطرقفيوتحكمواالشامبلادغالبية

المنتشرةالقبائلعلىالمكوسأوالجزيوفرضوا،العراقوبين

هذهأقوامقبلمنالمقاومةبعضواجهواولكنهم.حولها

زبيبى،باسماءالأشوريةالنصوصذكرتهناللائىالملكات

وربما،وآديا،وتربوا،وتئلخونو،ويتيئة،وسصى

فيماوتحريفاًتصحيفاًوذلك.أيضا)؟(واسكاللانو،بائيلو

،وتبؤة،وتلهونة،ويطيعة،وشص!،زبيبة:لأسماءيبدو

تحددولم.التوالىعلىنحوها،أو،00،وعائد!

فيأتتقدكانتوإن،صراحةحكمهنمقارالنصوص

دومةأي،أدوماتوأوأداوماتوذكرعلىحديثهابعضسياق

أنهايحتملالتيالصحراويةوبازو،إدوم(منها)أكزالجندل

منالشمالىالجوفبإقليمالسرحانوادىفيحولهاامتدت

بمعنىآرابياملكةبلقبمنهاكلاولقبت،العربيةالجزيرةشبه

.)72(العربية()المنطقةملكة

أولىزبيبةآشورملكالثالثبيليسرتيجلاتنصوصذكرت

حواليفيبلاطهالىالجزيأدوامنسياقفي،الملكاتهذه

مناسبتين.فيشمسباسموأتبعتها..مق732عام

ومناسبة،سابقتهاشأنشأنهااليهفيهاالجزيةأدتمناسبة

وعاونت،شمسربهويمينلهولاءهافيهاخلعتأخرى

يعتدونرجالهاوتركت،طاعتهعلىالخارجةالآراميةالقبائل

قواتحاربتهموقد.الباديةفيالآشوريةالتجارةقوافلعلى
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اسرائيلفيعمريبيتخربتانبعدبيليسرتيجلات

البخورمتاجرطريقعلىوسيطرتغزةوهاجمت،القديمة

شمس،ارضمنمنطقتينخربتثم،إليهاالمؤدى

غلبتهمحتىبالصحراءبازوفيوقواتهاالملكةفاستعصمت

عليهمالأشوريونوفرض.الطاعةفأعلنواالقحطشدة

شصسدولةعلى)قيبعقيماملكهموعين،مضاعفةجزية

امرها،عنلهويكتبتصرفاتهاويراقبسياستهاعليثرف

03علىواستولوا،الملكةرجالمن001iقتلواأنهموادعوا

و،الأنعامأوالأغناممنرأسألف03و،بعيرألف

فاخرةآنية11،و؟(والتوابلالبخور)منمكيال0005

منالأعدادهذهصحتوإذا،أربابها)63(معابدمقتنياتمن

ودولتها.الملكةثراءاتساععلىلدلتفعلاًوالغنائمالأسرى

بالتالىذلكلدلبشخصهاقواتهاتحركاتربطصحماواذا

توجيهها.أوقيادتهاأمرتوليهاعل

شمسقومعلىنصرهبتسجيلالأشورىالملكمصادرتقنعولم

يشبعبماايضاتصويرهفيمناظرهاغالتو)نما،فحسبكتابة

تحتالثرىعلىممددينالعربقتلىمنعدداصورماومنها.كبرياءه

يلاحقانأشوريينفارسينصوروما،الأشوريةالجيادسنابك

هلعفيإليهماويلتفتهجينهعلىمسرعايعدوعربيامحاربابجواديهما

تصويرأضافتثم،يرديهأنكادجنبهفىبسهمبعيرهأصيبأنبعد

وا،حياءبيدهاوجههاسترتوقددامعةتسيركاسبثوبسيدة
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أعقابهافيوسار،كبيرةآنيةالأخرىبيدهاوأمسكت،وياساخجلا

شمسعجزإلىبذلكالمنظررمزانيبعدولا.النياقمنعدد

لنفوذوشعبهاانصياعهااو،النوقرعىإلىالعودةإلىواضطرارها

أتتبطشيقوةادركتولما9عنهانصفيقالالذيالأشوريالملك

."والنوقبالإبلإلي

ملكةاسصىالأشورىسرجونالملكنصوصوضمت

وانساحل،الباديةمنإليهالجزىحملوافيمنسباملكإلىأرابيا"

وبذوروالعاجالبخورمنوأصنافا،كريمةوأحجاراتبرامتصْمنة

لفترةشمسحكمامتدادذلكويعني.وجمالا)"7(وخيولا،الأبنوس

اسممدلولواقتصر،الأشوريينالملكينهذينعهدىمنطويلة

بقربهاأوتيماءفيأقامتسبئيةجاليةعلهنامعهاذكرالذيسبأ

الجنوبية.دولتهاباسمفيهابالتجارةوعملت

العنيفةجولاتهاالأشورىسيناخريبالملكلجيوشوكانت-71

.قم207عامففى.أخرياتعربياتملكاتمعأيضا

تنكرتيطيعة()أويتيئةالعربيةالملكةأنالنصوصأحدذكر

)أيبسقانوأخيهابقيادهَقواتهاوانضمت،للأشوريين

الأشوريينخصيمأباليدانمردوكحلفاءإلى؟(الباشق

الأشوريةالجيوشولكن.العراقجنوبفيالاَراميينوزعيم

أخاها.وأسرتجندهاهزمت

ميزتهاالتيتلهونة()أوتئلخونوالعربيةالملكةوعاودت-72
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دلباتالمعبودة)كوميرتعكاهنةبلقبالأشوريةالنصوص

منذالمقاومةسيل،(سمينعزأوسمينأترالمعبودة)رصيفة

ملكحزائيل()أوخزائيلىمعوتحالفت،م.ق968عام

ذكرتالتيقيدارهيتكون)وقدلبلدهاالمجاورةقيدرى

حولفيماانتشرتقبائلعدةمنتألفتأنهاالعبريةالروايات

بعضفبقيت،معايشهاسبلواختلفت،الجندلدومة

سود،خيامفيوأقامتبالرعيوعملتبالباديةجماعاتها

قرىفيالأخربعضهاعاشبينما،بالجبالبعضهاولحق

ولكنه،المشتركجيشهمابقيادةإلمِهوعهدت.(متواضعة

إلى(الجندلأداوماتو)دومةإلىالملكةففرت،مسعاهفيفشل

حتى،عليهاالحصاروضيقتبهاالأشوريةالجيوشلحقتأن

)أوتاربواتدعيأسرتهامنأميرةاوابنتهاوأسرتأسرتها

عضدفيوفت.معبوداتهاتماثيلونهبت،تبؤةأوثبوءا(

الأولى،هزيمتهعقبحزائيلحلفائهامعاختلفتأنتلهونة

هذاعنأشورينصوعبرأداوماتو.حصارخلالأو

أريبىملكخزائيلىعلىتئلخونو"فغضبتبقولهالخلاف

البادية،قلبإلىخرجحيثصالحهفيهذاوكان.ففارقهاا

بلدهدمرواقدكانواوإن،يتعقبوهأنالأشورينعلىوعز

675عامفيايلوإياولدهمقامهوقام،معبوداتهتماثيلوخهبوا

.3(.)ْم.ق

قيدرىعلىنصرهاذكرالأشوريةالنصوصواعقبت-73
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فيالآراءتباينتصغارملوكثمانيةعلىأخرىبانتصارات

يدلأنيحتملمنمنهمالأشوريونوذكر،مواضعهمتحديد

أخيلو.ملكةبائيلوعل

الاسمعنتحريفاهذابائيلوالممجلاصادوارد-واعتبر

فيأجلةأوأخلةدياراسمإلىأخيلواسمقربكما.باهلةالعربى

بماالتسميتينبينالربطفيرأيهوبرر.نجدقلبفيالخرجواحة

الملكةاسماسمهايشبهالتيباهلةقبيلةإقامةعنمتأخرةمصادرروته

مرحلةيتعدلمالتخريجهذاأنولو.الديارهذهفي،القديمةالعربية

.الأنحتىالفروض

باسمالأشوريةالنصوصذكرتهاأخرىبملكةاحتمال-وثمة

العربية.ملكة)؟(اسكاللانو

أمنتوفيرفيآشوروركبة،العربيةالقبائلمقاومةوتبع-74

أشورالملكعهدفيالأشوريالبلاطاتبعأنالتجاريةالطرق

المسالمة.سياسةأخادين

وفيةتشبحتىوالرعايةبالتربيةتبؤةالأميرةتعهدوهكذا

تماثيلمعبلدهاإلىوأعادهاقومهأعلىملكةو(علنها،لآشورمخلصة

الذهبمننجمةدومةفيعترسمينمعبدأهدىكما،معبوداتها

ذلكمقابلفيدولتهاعلىفرضوان،كريمةبأحجارمطعمةالأحمر

أمهار.وعث!رةبعيرا65تضمنتإضافيةجزية
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إلىفاعادوهقيدرىملكمعنفسهاالسياسةالأشوريونونهج

فيهللتفصيلمجاللامما،معبوداتهتماثيلعليهوردوا،قومهحكم

بينالمشكلاتبأنإلا،الملكاتعنالحديثسياقفيهنا

انشغالفتراتفيسيمالا،تتوقفلمالأشوريننوبينالقيدارينن

وأن،العيلاميين()أووالإلامببنالبابلببنضدبحروبهمالأشوربين

.ملوكعدةبينحينذاكتنقلقيدرىحكم

لقيدرىملكاأسرأنهبانيبالأشورالملكحولياتذكرتفقد-75

(؟عائدة)أوآدياوالملكةهوعمولاطى()أولادىأبويدعى

ملكة؟()يويطعيطىءسلفهزوجةكانتأنهايحتملالتي

نأوأضافت،العربيةملكةبلقبثانيةذكرتهاثم،العربية

.خيامها)76(وحرقدمويةهزيمةبهاأوقعالأشورىالجيش

تصويرفيالأشوريةالنصوصإسرافمنالرغموعلىوهكذا

ينكرلافضلذاتكانتأنهاإلا،والأعرابالعربعلىدولتهانصر

فيذكرهنيردلماللاثىالعربياتالملكاتهاتهبأسماءالاحتفاظفي

المصادفةبمحضسواء،الآنحتىالمعروفةالقديمةالعربيةالمصادر

مأ،إظهارهاإلىالمستقبلفيالأثريةالكشوفتؤدىأناملوعلى

الحين.ذلكحتىوالنقشبالكتابةقومهنمعرفةلعدمنتيجة

)كومرتع)77(كاهنةبانهاالأقلعلاحداهنوصففيولعل

علارتكزتقدومثيلاتهاهيسيادتهاأنيعنيمادلباتمعبودتها
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،Matriarchyالأمبسلطةأخذتقديمةقبليةأودينيةتقاليد

بعدبنتاأو،أخرىبعدواحدةالرئاسةهذهبوراثةلهنوسمحت

السيداتهاتهلقبتالأشوريةالنصوصأنفلبىويفترض.أمها)78(

التيالمنطقةفيأقوامهنمععشنوأنهن،تجاوزاالملكاتبألقاب

)97(.الكويتوبينالعقبةبينالواصلالخطتعلوا

!**
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الجاهليالعصرفىِالنساءلموضاع!لىعودة

لبعضكانعماذكرهاالسالفالاستشهاداتأنفيشكلا

معدودةقلةهي،سياسيةأواجتماعيةمكانةمنالعربنساء

.الآنحتىوآثارهانصوصهاتكتشفلمكثرةمنقلةهيأو،نسبيا

أوضاععلونوعياتهاتنوعهادلالةفيذاتهالوقتفيجداللاولكن

المجتمعاتمنعددفيوالخاصةالعامةالحياةواقعمنلهنطيبهَ

المجتمعاتمنعددفيالإناثبعضأوضاعونقول،القديمةالعربية

كلفيبالضرورةأمثالهاشيوعنتوقعأندون،وتحفظاعمدأالعربية

واقعفهو،ذلكمنالرغموعلىولكن.الجماعاتكلوفيالعصور

ترديدالمؤلفاتمنطائفةرددتهفيماوالتريثالنظرإعادةيتطلب

فيمابعامةالعربيةالأنثىأمرهوانشدةعنبصحتهاالمسلمالأمور

تجاهلالتحفظهذااوالدفعهذايعنيولا.الإسلامظهورقبل

،الإسَلامقبلالإناثحياةلهاتعرضتأنثبتالتيالسيئةالجوانب

كلقرنوجوبيعنىمابقدر،أجلهامنمفتعلةأعذارالتماسأو

أمكن،ماوزمانومكانملابساتمنبهاأحاطبمامنهاهامةحالة

القرائنزكتهفيماالا،أحكامهاتأكيداو،جزئياتهاتعميمدون

حديثعليهنصاو،الحكيمالقرآنمنآياتقررتهأو،والأدلة

لأنها.،صريحنبوي
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ومنها،كذلكآنفابهانوهناجوهريةتحفظاتتذكرينبغيوهنا

لوحدةإطلاقاتخضعلمالقديمةالعربيةالحياةأنمنبهقدمناما

والتجمعاتالباديةنواحيفيسيماالاكاملةتثريعيةأوسياسية

القبليوالاختياروالسوابقبالعرفأغلبهاأخذوإنما،(الصغيرة

غالبةوالإقليميةالمحليةوظلت،ندرفيماالا،الفرديوالتصرف

مصادرعلالمؤلفاتأغلباعتمدتالذيالجاهليالعصروأن.فيها

خلالهتعاقبتمديدلماضماحدإلىمتضائلةنهايةكيريكنلمأخباره

عنبعضهاتفاوت،متنوعةوثقافيةحضاريةوتقلباتمستويات

لقيموتبعأوموضعهزمنهعلبناء،مقاليسهمنكثيرأوقليلفيبعض

علالعامةالأحكاماطلاقدونيحولوضعوهو.الخاصةمجتمعه

مافهوالتحفظاتثاكأما.سواءعلىالماضيذلكمراحلكل

.عقائدهفسادمنالرغموعلى،نفسهالجاهليالمجتمعأنمنيرجح

وتعاليمابراهيمملةمتبعينحنفاءوجودمنيخللم،تقاليدهوبعض

المعتدلةمسالكهملهمكانتوهؤلاء،الآخرينالرسلمنغيره

نسبتمنمنهمكانوربما.وأخبارهمأعدادهمقفتوإن،المقبولة

حرمهمابعضأنفسهمعلىحرمواأنهمإليهمالعربيةالروايات

والزواج،الأراملوعضل،المحارمنكاحمنبعدفيماالإسلام

أبيهامنالأنثىب!رثوسمحوابل،الأطفالووأد،بالميراث

.أحيانا)8ْ(بمقدارهمحدداإرثا،وزوجها

اعتبارمنباسلا،والتحفظاتالوقائعهذهضوءوفي

العصورمنعددفيالنساءلبعضتبيانهاسلفالتيالطيبةالأوضاع
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العربية

نوهت

الجاهلى

فترات

الميلادي

76-

vv-

8V-

التيالمشرفةالفرديةللنماذجمبكرةأصولا،القديمةالحضارية

العصرنساءبعضعن،نفسهاالإسلاميةالرواياتبها

عليمتدفيماأي،الإسلاموبينالجاهليةبينوالمخضرمات

التاريخمنالسابعالقرنوبدايةالسادسالقرنمن

حماها،وصينوحمتجوارها،قُبلمنمخهنوكانت

)81(.الأحلافعقدفيوشاركت

للسيدةالمالىالتصرفمطلق،عنهنبهأشادتماخيرومن

الرجالوتوظيفها،الوفيرمالهاحرَفيخويلدبنتخديجة

،إسلامها)82(قبلمنالثمامإلىالواسعةتجارخهافيالأمناء

منالشرفذواتمثيلاتهاحازتهالمنموذجاكانثراءهاولعل

أمقيلفيماومخهن.تجارةأوهبةأوهديةأووصيةعن،ثراء

زيد،بنمهلهلوبنت،ابنتهثم،وزوجته،الطائيحاتم

قرط)83(.بنعامربنتوضباعة

،الفذةوالمواقفالقويةالشخصياتذواتالسيداتوثمة

وهند،الثالثالمنذرالملكأم(ماوية)أوالسماءماءأمثالمن

ومارية،الغساقالحارثالملكأمعمروبنالحارثبنت

،الغساقالأعرجالحارثأمالغسانيةاوالكنديةظالمبنت

ورابعة،حابسبنتوجمعة،الخسبنتهندوالزرقاء
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97-

بناتحكيموأموأميمةوعاتكة،العدويةومعاذة،القيسية

العواتك)84(.منوغيرهن،المطلبعبد

منالنزفيالفصاحةورباتوالكتابةبالقراءةوالعارفات

اللهعبدبنتوالشفاء،الخثعميةمربنتفاطمةمثيلات

الشعرقرضوفي.أيوببنزيدحمادوأم،القرشيةالبدرية

وجنوب،طرفةأختالخرنقأمثالمن،فيهوالحكموروايته

الأعشىابنةوربما،والخنساء،النعمانبنتوهند،الهذلية

والطرماحالمرزبانيألفوقد.أيضا)85(القيسءامريوزوجة

شواعرمنبعضهنالنساء،أشعارفيكتباوالسيوطى

والمنحول)86(.الضعيفمنتماماتبرالموإن،الجاهلية

بالمشماركةأوبالكلمةالحروبخلالالرجالهممومثيرات

العملية.

قيلوكاهنات،مطبباتمنذكرهنالقصصروجتمنثم

،الأمورجلائلفيالمشورةعندهنوتلتمسيتنبانكنإفهن

كاهنةوطريفة،زهرةبنتوسودة،حميىكاهنةعفيراءمثل

كاهنةوالغيطلة،القضاعيةزهيربنتوالزرقاء،سبأأوالأزد

ومن،طيكاهنةورقاش،عوادبنيطبيبةوزينب،مرةبني

.منحولها)87(منصحيحهاتبينيصعبمسمياتمنسواهن

منالحسنبذكرهنالشعراءشببمنعلىفضلاوذلك

وأشادوا،والتدليلالتكريمبألقابوخصوهن،الزيجات
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أقلعلىعندهموالإعزازالتقديرموضعوكن،بعفتهن

(.AAتقدير

وبنات،لبيدالشاعركبنات،الودبخالصأوثرنبناتوئمة-81

أمامةابىلمثلأحيانااسمائهنبابوةوكنى.أوص)98(بنمعن

الشاعروالدرياحبنربيعةسلمىوأبي،الذبيانيالنابغة

وأبو،ليلىأبو:منهاعدةكنياتمجراهمعلىوجرت،زهير

،سعادوأبو،عزةوأبو،أسماءوأبو،أميةوأبو،الخنساء

و(بو،آمنةوابو،باهلةوابو،نايلةوأبو،جميلةوأبو

وهلم،لبابةوأبو،ريطةوأبو،سفانةوأبو،عفراء

.جرا)09(

نعمدتهماعنالقصدسلامةتغيبلاقد،آنفاأسلفناوكما-

والجاهليةالقديمةالعصورسوءاتتضخيممنالعربيةالمؤلفاتبعض

أحكامأفضليةتوكيدأجلمنوذلك،النساءإزاءبخاصةمنها

معتنقيهاوعلى،سبقهاماعلىتئ!ريعاتهمآثروتزكية،عليهاالإسلام

وأإسرافإلىبحاجةتكنلمالإسلاممآثرانلولا.ونساءرجالا

.؟افتعال

الأطفالوأدحرمحينماأنهأحكامهعدالةمنالإسلاموحسب-82

إقلالمنمسبباتهباقربقرنه،الجاهلىالمجتمعمنقطاعفي

jالمواردشحيحأغلبهابيئةفي،خاطيءشخصىوفكرمحال

OAhttp://www.al-maktabeh.com



علىعبءفيهوالإناث،الحروبمتعددالمجاعاتكثير

الاَياتنزولمناسباتتفسرهامعينةبطوائفوقرنه.الرجال

نصتقدالشريفةالاَياتهذهبعضكانتواذا.فيها

سورةفيقولهابمثلبالذاتالبنتحيلةقلةعلىصراحة

وقولها،(قتلتذنببأيسئلتالموءودة)واذا9-8التكوير

ظلبالأنثىأحدهمبشر)وإذا95-58آيةالنحلسورةفي

ب!ثرماسوءمنالقوممنيتوارىكظيموهومسوداوجهه

ماساءألا،الترابفييدسهأمهونأيمسكه*على،به

81آيةالزخرفسورةفيشأنهجلقولهوفي.(يحكمون

مسوداوجههظلمثلاللرحمنضرببمااحدهمبشر)وإذا

الىتشرلمالكريمالقرآنمنأخرآياتأنإلا؟(كظيموهو

حيث،الأبناءمنغيرهندونوحدهنالبناتوأدسابقة

تقتلوا)ولا-151آيهَ-الأنعامسورةفىتعالىاللهيقول

آية-تعالىوقوله.(وإياهمنرزقكمنحنإملاقمناولادكم

-i rv-أولادهمقتلالمشركينمنلكثيرزين)وكذلك

مااللهشاءولوديخهمعليهموليلبسواليردوهمشركاؤهم

)قد-014آية-شحانهوقوله.(يفترونومافذرهمفعلوه

شأنهجلوقوله.علم(بغيرسفهاأولادهمقتلواالذينخسر

إملاقخيةأولادكم)ولاتقتلوا-31آية-الإسراءسورةفي

وشهد.كبيرا(خطأكانقتلهمإنوإياكمنرزقهمنحن

وأنفقواالبناتوأدقاوموامنرجالهخيارمنالجاهليالمجتمع

ناجيةبنصعصعةيقالفيماومنهم،أموالهمحرمنمنعهفي
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سادةأحدنفيلبنعمروبنوزيد،تميمسادةأحد

قريثى)19(.

يفتكأنالمجتمعمنمالقطاعكانماالحالوبطبيعة

إلىأهلهبعضالتدبيرسوءدفعفإن،هلكوإلاعامةبأولاده

وأ،منهبرءلالمرضأو،الإمحالخشيةابنهأوببنتهالتضحية

وأ،صاحبهبهامرمريرةتجربةبعدشخصيلعناءنتيجة

مأمنهابتداعاًإنلمعبوداتهلنذروفاءًالكبدبفلذةلتضحية

بهمالحروبتفتكمنمعذلكواجتمع،لغيرهاتباعا

وحرمت،شانهوتضاءلنسلهمنالمجتمعذلكلخلا،منهم

،العشيرةوضخامةالعددكثرةمنإليهترنوكانتمماجماعاته

الولودالنساءوتفضيلالقبيلةببناتالزواجحبعلفضلا

الجاهليالمجتمعفيالإناثوفرةمنكانوقد.دائمامخهن

أعدادمنتستهلكهالحروبكانتمامقابل)فينسبيةوفرة

إلىضهمهمبإشباعفيهالمقتدرينللرجالسمحماالذكور(

.)29(الزوجاتتعدد

قبلها:بماالجاهليةروابطمن

وفيماالجاهليةفيالبشرىالإخصابشعائرشيوععلىدل-83

المذكرةالتناسلأعضاءنماذجمنالآثاريونعليهعزماقبلها

.)39(العربيةالجزيرةشبهمنمتفرقةمناطقفيأيضاوالمؤنئة
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84-

85-

Al-

وإن،والتكاثرالإنجاباستمرارفيالرغبةيعنيمماوذلك

.البناتمنأكزللبنينفيهاالمرغوبالأولويةظلت

ثموديأبعنمثلاقيلمامنهاكان،نادرةحالاتوتميزت

علىتخطوهيفرحاالصغيرةابنتهيرقبوقفأنهمن

إنجابحبذتقليلةأشعارمنروىماثم.الحجر)"9(

آباءعنذكرهسبقماجانبإلى،به)59(رضيتأوالبنات

بأبوضهن.وكنوابالود،بناتهمخصوا

والعثائرالقبائلبعضمسمياتفيالتأنيثصيغوشاعت

،وعذرة،وثعلبة،باهلةمثل،القديمةالعربيةوالبطون

وقيلة،،وطاعنة،وزهرة،وطهية،وبجيلة،وخندف

الأولىأنسابهمردفيرجالهايتحرجولم.وغيرها،وال!ثمقيقة

فيالأمومةسلطةغلبةبسبقالظاهرةهذهتفسروقد.إليها

تمييزفيالرغبةبمجردآخروجهمنتفسرأو،القديمةالقباثل

منلانحدارهانتيجةبعضعنالأخواتالبطونبعض

منيلحظماجانبإلىوذلك.واحدوأبمختلفاتأمهات

علىرنينهايدلماغالباوالجماعاتالمواضعأسماءمنكثيراأن

.بالضرورةالفعليةالأنوثةعلىالدلالةدوناللفظىالتأنيث

ينتسبأناستحققنعربياتأمهاتفثمة،حالأيةوعلى

مزيدمثل،آخرأولسبب،علناالكبارأولادهناليهن
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AV-

زيجاتمنغيرهاعنتمييزهاأو،أصلهاوعراقةالأمشرف

وأحسنتأولادهاكفلتوالتى،المنجبةالأمولتكريم.الأب

،الأبعشيرةمنإليهارجوعهابعدعشيرتهافيتنشئتهم

ذكرهنسبقمنجانبوإلى.منه)69(للطلاقأولوفاتهسواء

الحارث11وهند،المنذرأمالسماءكاءجليلاتأمهاتمن

محمدألَف،إلخ...الأعرجالحارثأمومارية،الغساق

وذكرالث!عراء!منأمهإلىنسبمنإذكرفيرسالةحبيبابن

وفي.جاهليا)،9(شاعرا36منهمكان،شاعرا93منهم

.وتحقيراهجاءأمهاتهمإلىالبعضناسنسبهذامقابل

العقائدمعنشاتهامنذالقديمةالعربيةالمعتقداتوتثمابهت

قوىفيالأنثويالعنصرتقديسفيالأخرىالوضعية

أولهماواعتبار،الفحولةعنصرمعجنبإلىجنبا،الطبيعة

ترمزالمعبوداتمنئلاثيةأصتكوينفيوسطاجوهرياعنصرا

.والبنوةوالأمومةالأبوةأو،والابنوالزوجةالزو!إلى

السماءكواكبكبرىعلالتصنيفهذاالقدماءالعربوطبق

القمر،فيالذكرفحولةفتخيلوا،والشعرىوالقمرالشمس

نجمفيالبنوةتمثلواكما،الشمسفيالأنوثةوخصوبة

عربواحتسبه،أنثىالثمالعرباحتسبهالذيالشعرى

الشمسعلىالقمرأولويةالعربقدموربما.ذكراالجنوب

الحلوفيالقوافلمسرىفيبهديهانتفاعهملعظيمتبعا

منلمسوهمامقابلفي،والتوقيتالتاريخوفي،والترحال
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معاناةفيالعنيفةالصيفيةحرارتهاوأثر،الشصىهجير

.أمومتها(منالرغم)علىأحياناالنباتوجفافالإنسان

ألقابعلىفضلا،حميمذاتعليهاالجنوبعربأطلقوقد

.أخرىكثيرة

الهلالشعوببهأخذتعامانوعاالترتيبهذاواختلف

بالسيادةوخصهالشمىفيالفحولةعنصرتخيلمنالقديمةالخصيب

الزراعية.حياضهمفيأثرهعظيمعلىبناءالدينية

لمعبوداتهمالجاهلح!نتقديسمنكانماالتعقيبعنوغنى

منوالملائكةأضهنوادعائهمبخاصةوالثعريومناةوالعزىاللات

ترتجى.شفاعتهنوأن،العلىالغرانيقوأنهن،اللهبنات

88!ية

المجتمعاتتسفملم،الإناثشأنفيتبيانهسبقماكلومع

وأسواءعلىالمرأةبمكانةالجاهليالمجتمعسبقتالتيالقديمةالعربية

أسرتهافيالمرأةتكرموقد.دائمابالخيرتذكرهنولم،ضوابطدون

سواها.فيماكذلكتكونولا

AA-وأالمخربث!اتبعضبمضمونهناب!يجازالاستشهادويمكن

عرفوامنبعضخطهاالتيالمختصرةالقديمةالنصوص
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سفوحعلى،للقوافلوالمرافقين،المدنأهلمنالكتابة

منهموكان.عندهايريحونكانواالتيالوديانوجوانبالتلال

منوبقي،لمحبوباتهمعشقهمبذكراكتفوامتحفظونعشاق

فيويقولالتحببوأساءألفاظيستخدممانسبياعفيفها

محبهذا.زفيمحبملاتهذا.ممةمحبسعدهذا:إيجاز

حب:يقولأو.عمةإلىتشوقوقدلحزم)هذا(.منال

التحببتعبيرصيغأنوندر.أروةود.لمنعةود.لشملة

سبيلعلى)ربماوقلةعشقتدقرة:مثل،انثىلسانعلى

،كثيرةأخرىأمثلةفلهالإسفافأما.(المثلوضربالتندر

نماذجمنالجاهليةعشاقأشعاربعضتضمنتهبماناهيك

للنوعين.مسهبهَ

دعتهشخصاالنبطيالرابعحارثةالملكبهاتهممماوكان

صالحعنتحريفا)ربماSullaeusأوSyllaeusباسماللاتينيةالمصادر

دبرحتىالثاقعبادةللملكومست!ثصاراالأنباطكبارمنوكان-سلىأو

نساء()أوزوجات)أفسدأنهم(.ق9عامحواليلمقتلهمؤامرة

حالأيةوعلى.فيها()99(أعدمولكنهروماإلىهرب)وقد!العرب

ذلك:إلىيضافمافئمة

بكهانةالنساءاشتغالناحيةمناللحيانيونأجازفقد-98

ككاهنةالدينيةمهامهافيلأمهاالبنتوراثةوإمكان،المعابد

وجودأجازواحينالأنباطوشابههما(.أفكلة()َ)أو
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فيعخهن)وتراجع.ا()1ْمعابدهمفيالمنشداتأوالعازفات

وفقرة،46فقرةالجنوبوفي،75وفقرة،72فقرةدومة

.(أعلاهالخ،57

المعبودأنيعنيماقراءاتهإحدىتحتملنصثمةولكن-09

امرأةترتقيهاأنمنالصخرةهذهحرمسمين)بعلاللحياني

1ْ(.T)(الكاهنةهنألبهنى

علىالصخرةهذهارتقاءتحريموقعإنالمعروفمنولي!

والحيضالطمثحالاتفيعليهنأمرهاقتصرأم،كافةالقومنساء

النصهذاكانإنكذلكيعرفولا.يتطهرنأنإلىمثلاوالجنابة

نأأم،بالذاتهنأبهنىالكاهنةأقامتحيثإلىالإناثارتقاءمنع

باسمها.النصكتابةلمجردعفواجاءبهارتباطها

بعضنفوسفيراسخةالنساءكيانفيالنقصشبهة-وظلت

قولهمنعليهمالكريمالقرآنعابهمامثلإلىودفعتهم،الجاهلمِن

ماولهمسبحانهالبناتلله)ويجعلون-57آية-النحلسورةفي

سورةفيوقوله.(يكرهونمالله)ويجعلون-63وآية،(يشتهون

إناثاالملائكةمنواتخذبالبنينربكم)أفأصفاكم-04آيةالإسراء

-914آيات-الصافاتسورةوفي.عظيما(قولالتقولونانكم

إناثاالملائكةخلقناأم.البنونولهمالبناتألربك)فاستفتهم154

و)نهم.اللهولدليقولونإفكهممنإنهمألا.شاهدونوهم
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،(تحكمونكيفلكمما.البنينعلالبناتأصطفى.لكاذبون

طلعظيم.اللهصدق

،،،

التطورمراحلتحديدتيسرلوالفصلهذاخواتيمفينودكنا

الجاهليةفيالإناثشؤونإليهصارتمابينالتباينأوالتشابهومدى

العصورمنعمركلفيومسمياتهنأمورهنعليهتتابعتماوبين

العربيةأنبياءورسالاتدعواتتاثيرعلىالتعرفمع،عليهاالسابقة

وشعيبوهودواسماعيلابراهيمعهودبعدأوخلالبخاصةفيها

فيما،القديمةالعربيةالنصوصشحلولا؟السلامعليهموصالح

.الآنحتىمنهاضمنياًاستخلاصهأمكنومامنهاعنهكشفماخلا

الألفاظتوارثتهماجانبإلىأنههنايضافالذيالقليلومن-19

ذكرمجالفيالقديمةالنصوصتعبيراتمنالشماليةالعربية

العربيةالنصوصأوردت،التكراريتطلبلاماوهوالشاء

وأثة،أنثة:ألفاظسياقهافي(بخاصةمنها)والمبثيةالجنوبية

وحشكة.بخاصةوللزوجةبعامةللأنثى،ومرأة

بصفةيصفهاوبماأيضا،الزوجةبمعنى)وأح!ثكة(،

)وشعتهع،وشعت،القرينةأو،المعينةأو،المساعدة

وأالمحصنةبمعنىربما،وأحصن.كذلكالزوجةبمعنى

الوراثة.بحقالسيدةأوالوارثةللسيدة،وورثة-.الحرم
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لاالتيالسافرةأي،البرزةالواضعالمرأةبمعنىووضعن

وأيثايعممنالمرأةوهي(عطوف)أووعطف.تتحجب

ماإذالمعبودهاالعابدةوبمعنى،الأمةبمعنىوأمة.يرافق

.الخ)1ْ3(..،باسمهألحقت

العربيةالحضاراتبينالأواصربعضتلمسسياقوفي-29

الرغمعلبانهكذلكالتنويهيمكنcتلاهاماوبينالقديمة

النصوصفيوردتالتيالإناثأسماءمنكئيراأنمن

ونطقهاجرسهاتغيرأواستخدامهاندرقدالقديمةالعربية

،اللهجاتلاختلافتبعاًوأزمنتها،شعويهاخارج

والتقاليد؟العقائدخصوصياتوبعض،والعهودوالطوائف

مسمياتبعضمعمفرداتهتشابهتمنهاقليلاعدداانالا

.تلاهوماالجاهليالعصرمصادرفيالنساء

الحصر،سبيلعلوليسالمثالسبيلعلىمنهانسترجعوهذه

:أسماء،المركبةغيرالميسرةالإناثأسماءمناليهالإشارةسلفتمما

،وخيوة،وأسليم،وشوف،وصفنات،وفرعة،ونبعة،صبحة

:وأسماء.الجنوبنساءبين،ونعم،ولبأ،ومعاد،وأخية

ملكاتبين،وعايدة،وباهلة،وتبؤة،ويطيعة،وشص،زبيبة

وحاملة،،وسليمةوسلم،وأمية،امة:وأسماء.الشماليالجوف

ومارئة،،ولأمة،وسمية،وكليبة،وهاجر،وجميلة،وشقيلة

وحطيبة،،ئلةووا،وهينة،ومنيعة،ومنعة،وسكينة،وخالصة
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.الأنباطنساءبين،ووشيكة،ووثيلة،ووئيقة،ونعيمة،ومليكة

النصوصفى،ليةوأم،وبحنة،وأوسة،أروة:وأسماء

أسماء،المؤنثةالأسماءمنالثموديةالنصوصتضمنتكما.الصفوية

،)؟(ورقاسن،وسهرة،ومشكة،(سعادةو)1وسعدة،خلد

ربما،ذيمنوست،هثمدوست،(الرقيقة)أيولميسن،وهانئة

اسماءاللحيانياتواستخدمت،اليمنوسيدة،ثمودسيدةبمعنى

.1(غيرها)"ْوكثيرا،وشملة،وسلمى،سلمة

،،!ية
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لمخرىقدممِةمجتمعاتنساءمعموجزةمقارنات

عادةتقيمالأموروكانت،يذكربالشيءالشيءكانإذا

وعلى،إيجازفيبهيستشهدأنيمكنمافثمة،باضدادهااوبنظائرها

شعوبفيللنساءالمدنيةالحقوقمنتحققماعلى،المقارنةسبيل

ويبدو.والعراىَمصرفيسيمالا،الكبرىالقديمةالزراعيةالشرق

الإنتاجمجالاتفيكبيربنصيبالرجلجانبإلىالمراةإسهامأن

كان،بخاصةالأولىمراحلهاوفي،القديمةالزراعيةبالمجتمعات

والالتزاماتالحقوقمنللأنثىرتبواقعوهو.غيرهافيمنهاظهر

القديمةالمجتمعاتفياختهانصيبعنونوعاكمايزيدقدما

رAالمصاعنهابهتحدثتمابوفرةالحظأسعدهاوقدسيمالا،الأخرى

حتىمنهاالكثيرعنالكشفجرىالتيالعراقيةوال!شريعاتالمصرية

الأخرىوبينمنهاالواحدةبينالزمنيةالفوارقوضعومع،الاَن

الاعتبار.موضع

قبلوالعشرينالسابعالقرنمنذالمصريةللأنثىتوافرتفقد-39

العقاراتووراثةتملكأهلية،تقديرأقلعلى،المسغميلاد

والإيصاءتوريثهاوحق،وأراضوبيوتمزارعمنالمنوعة

تنفردأنكزوجةلهاوحق.الرجالشأنذلكفيشأنها،بها

كشريكةأحياناتشرفوأن،شاءتإنمنفصلةماليةبذمة
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وحقالتعاملحريةلهاوكانت.شركائهابقيةملكيةعلى

وأأباهاأوزوجهافيهماعنهاأنابت)ذاالاباسمهاالتقاضي

الأكبر.ولدهاأوأخاها

ماخلافيما،المحارمزواجالقديمالمصرىالمجتمعوتجنب

الزواجاباحةمن،غيرها()ودونلنفسهاالمالكةالأعرأحلته

بينالنزاعتقليلأجلمن،(الشقيقةغيى)أيالأبمنبالأخت

وريثةالكبرىالأختانفرادوتجنب،العرشولايةعلالضرائرأبناء

عليهابراهيمسيدناانتفعوربما.ندر(فيما)الابالحكمالعرش

منأختهبانها،مصرفيسارةزوجتهفوصفالوضعبهذاالسلام

الشامجنوبفي؟جرارملكامامنفسهبالوصفوصفهادان،أبيه

،02-12:11التكوينبسفر-التوراةروتحسبماالأقل)على

.6(-ا:02

ينصماالقديمةالمصريةالزواجوعقودأسانيدبعضوتضمنت

حقوقيحددوما،للزوجةآجلاأوعاجلايؤدىمسمىمهرعلى

.(بخاصةالزوجة)وحقوقالآخرتجاهالزوجينمنكلوواجبات

الزوجينباتفاقأو،وحدهالزوجبإرادةيقعالطلاقكانماوغالبا

الأملاكمننصيبالفراقحينللمطلقةيقدركانماوكثيرا،معا

علفضلا،الفرديةأملاكهمننصيبأو،الزوجمعالمشتركة

الأبناءالىتؤولالأبوينتركةوكانت.الخاصةوأملاكهاأمتعتها

منكلإلىتركتهآلتأولادللمورثيكنلمفإن،معاوالبنات

.والأخواتالإخوة
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فيدورهاالمميزةالأنثىعلىالقديمالمصريالمجتمعينكرولم

والخبرةالمعرفةمنفاخذتالأسبابلهاتهيأتطالماشؤونهبعض

فرديةوثائقودلت.الأفقوسعةالشخصيةبقوةوتمتعت،بنصيب

،الأدبوتذوقنوالقراءةالكتابةتعلمنمنالمصرياتمنأنعل

وأالعرشاعتلاءعلىالمالكةالأصنساءبعضوتجرأت.بهوتراسلن

،نفرورعوسوبك،إقرقنيت:الملكات)ومنهنعليهالوصاية

.(كليوباترةعلىفضلا،وتاوسرة،وحاتشبسوت

وأأزواجهنمعوالحكمالسياسةمجرياتفيبعضهنوأثرت

وأحمس،شرىوتتى،كاوسخنت:)ومخهنواضحاتاثيراأبنائهن

الحكمفيالنسوةهاتهتجاربتكنولم.ونفرتيتى(9j-44نفرتارى

نأمنعليهدلتماتجارجهنحَسْبولكن،دائماناجحةوالسياسة

لهاتهيأتلوالرياسةإلىالتقدمعنتحجمتكنلمالمميزةالأنثى

يستنكرلمالمجتمعوان،عليهاوشجعتهاالظروفودفعتهاشرعيتها

الثريةالأصمننساءوساهمت.فيهالكفايةأظهرتفيمانشاطها

علىالإشرافوفي،العامةالحياةمجالاتمنناسبهنفيماوالوسطى

كهانةفيكذلكوشاركن.ومهامأعمالمنالزوجيتبعمابعض

.1(كبيرَبنصيبوالعبادةالمعابد

ع!،!يه

العراقىالمجتمعفىالعقاريةالأملاكوولايةوراثةوانصرفت-49
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الإناثتعويضمع،أساساالذكورصالحإلىالقديم

محررة(بائنة)أووهبةالأبوينمنقولاتمنبحصص

مخصصةبهبةابنتهيزوجأندونالوالدتوفيماISIو.للزواج

منمناسبةزواجهبةإخوتهالهاأفرد(البابليةفي)شرقتملها

هبةبسندانجتهالأبخصمافإذا.يقتسموهأنقبلميراثه

أخوتهايستعملهاأناشترط،أملاكايتضمنصريحوصيةأو

لمإنملكيتهاإليهمتعودأنعلى،وفاتهبعدوصالحهاباسمها

كرمت،كاهنةالأنثىعملتوإذا.يرئونهاأبناءلهايكن

أخيهانصيبثلثيعادلبماأبيهاميراثفيحصتهاوقومت

فإن.عليهاريعهاويحبسباسمهاحصتهاادارةيتولىالذي

إلىنقلهادونولكنآخروكيلإلىبهاعهدتإدارتهافيقصر

وأالرهنصورمنصورةبأيأسرتهاعنغريبشخص

فيكاهنةفعملتالمتدينةالأنثىزادتوإذا.التنازلأوالبيع

لهاجاز،بخاصة(بابل)فيللدولةالأكبرالمعبودمردوكمعبد

ألاشريطةعلى،تئماءلمنتهبهاأو،بنفسهاحصتهاتديرأن

أسرةإلىتنتقلأنيمكن)حكومية(إقطاعيةحقوقاتتضمن

ليصبحالوحيدةابنتهزوجالرجليتنىوقد.أسرتهاغير

عنبممتلكاتهالانتفاعحقلهايحفظوبذلك،الشرعيوريثه

منيحرمأنالتبنىوثيقةفيعليهالأبيشترطوهنا؟طريقه

غرامةتحميلهعلىفضلا،طلقهاإذاالإرثومنالتبنيهذا

تصرفاتللمرأةالقديمالعراقىالمجتمعوأجاز.كبيرة

منهذاعلىيترتبقدوما،وايجاروشراءبيعمن،التجارة
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فيأجازولكنه.العقودعلىوشهادةوتقاضوادعاءمداينة

ديونهفيزوجهامعمتضامنةالزوجةتكونأنعهودهبعض

رهنأباحمما،الآخرثروةأحدهماثروةتكونوأن،وأخطائه

الأبلديونضماناجهودهما(رهن)أوالابنةورهنالزوجة

تخضعألازواجهاعقدفيالزوجةتشترطلمما،الزوجأو

الشرائعبعضبعدفيمابمئلهأخذتوقد،الإجراءهذالمثل

.59(فقرةكذلك)وتراجع.القديمةالرومانية

الهبةأوالوصيةحقللزوجالعراقيةالتشريعاتوأباحت

تتولىوأن،لأولادهامنهاجزءعنتتنازلأنلهاكانماك،لزوجته

ولدوجودانعدمماإذاأبيهموفاةبعدمنهمالقصرعلالوصاية

رشيد.

ببيتالأولادذاتالأولىللزوجةالتشريعاتوسمحت

يأخذأندون،بأخرىوبنىزوجهافارقهاماإذاونفقاتهالزوجية

سكنىقبولعلىتجبرلاعاقراكانتفإن.نثموزاأوتقصيراعليها

اكتسبتالتيجاريتهابعقابللزوجةوأذن.معهاالجديدةالزوجة

بدنيبعقاب،بهانفسهاوساوتعليهاتطاولتماإذا،زوجهاحب

لمانوبيعها،منهأنجبتقدكانتإناسترقاقهابإعادةأو

تنجب.

والزوجةالمطيعةالزوجةأنصبةبينالتشريعاتوفرقت
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العاقروبين،ثيباتزوجتومن،بكراتزوجتمنوبين،الناشز

منهنالأخيرةوخصت.الطلاقتعويضاتفي،الأبناءذاتوبين

،البلوغحتىالصغارأولادهاتربيةفيلتستغلهزوجهاأملاكبنصف

زواجعلىبهلتستعينمنهنصيباتجتزىءلنفسهاأنلهايكونوحينئذ

فراقهم.استحبتإنجديد

بمسئولياتها،التشريعاتألزمتها،الزوجةحقوقمقابلوفي

الغاوية،أووالساحرةوالسارقةالناشزعلىرادعةعقوباتففرضت

بهااتهمتخلقيةضهمةمنالمرأةبرئتماوإذا.والزانيةوالمتاَمرة

وأ،رأسهشعرنصفبحلقأو،ماديابهاعليهاادعىمنعوقب

ناكفاهاعليهاواضحةبينةدونبالزقزوجهااضهمهافإذا.بجلده

وفرضت.دارهإلىوتعودمعبودهاتمثالأمامطهارتهاعلىتقسم

،المحارممعالاذةالعلاقاتعلىاخرىقاسيةعقوباتالتث!ريعات

يعنىمما،الأولادذاتالأبوامرأةالابنوزوجةوالابنةالأممعأي

المجتمعاستنكارمنالرغمعلى،احيانااقترافهااحتمالضمنا

.لها)601(

،،!ب

النشأةعلترتب،والعراقمصرفيوتلكهذهمقابلوفى-59

معاييربينهمشاعتأنالعبرانيينلقدماءالبدويةالقبلية

للمجتمعالأسريةالتقاليدمعكبيرحدالىتشابه!اجتماعية
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عهودامعهمواستمرت،العربيةالجزيرةشبهفيالجاهلي

تعددإطلاقالأوائلالعبرانيونارتضىفقد.طويلة

بينوالجمع،الأبمنبالأختوالزواج،الزوجات

و)باحة،الأختوبنتالأخبِبنتوالتزوج،الأختين

وأباح.النسلوفرةابتغاءأوللمقدرةتبعا،بأنواعهالتسري

بناتهمبعضوبيع،مسمىلأجلأبنائهمتاجيرالآباءبعض

منالأنثىحرمانعلىواعتادوا.احياناووأدهن،للرق

المرأةوخضعت.الولدانعدمإذاإلاوالزوجالأبميراث

توفيفإذا.والاستبضاعوالاسترقاقالسبىلاحتمالاتبينهم

منهاأنجبفإذا،بأخيهالزواجعليهاتعينعقبدونبعلها

زوجهاوارثيرثوقد.المتوفىبأخيهيلحقهأنلهجازولدا

متاعمنجزءاكانتلوكما،يعضلهاأنلهويحقنكاحهاامر

لنذريكنولم.وحدهالزوجحقمنالطلاقوكان.التركة

زوجها.يدعمهلممامفعولقسمهاأوالمرأة

وتطور،الشرائعوتعاقب،الزمنتوالىومع

فاستنكرت.مانوعاالأوضاعهذهبعضتبدلت،الحضارة

بيعفيالأبحقوحدت،الأختينبينالجمعموصىشريعة

وسفر9(:)22الخروجسفروحرم،واناثاذكوراأبنائه

02،21:)2اللاوين :IA)وإن،بالأبناءالتضحية
أبنائهم.علىوالإماتةالإحياءبحقالآباءبعضاستمسك

تشبهابأربعوحدده،الزوجاتتعددفيبالقصدالتلمودوأمر
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التثنيةسفروفرض.بينهنبالعدلوأوصى،يعقوبفعلهبما

وثيقةمطلقتهالرجليعطيأنواشترط،الطلاقعلىقيودا

لهايحللاولكن،بغيرهتقترنأنبعدهلهايحقبطلاقها

أباحثم.سرحهاأوالثافيزوجهاعنهاماتلوإليهعودتها

يكنلمولكن،الطلاقتطلبأنللمرأةبعد،فيما،القراءون

العقوبةاللاوينسفروشدد.بوقوعهملزماللطلاقطلبها

الرجلزواجوالقراءونالسامربونومنع.المحارمزواجعلى

أبقتحينعلى،الأبامرأةوابنةالأختوابنةالأخبابنة

)الإصحاحالعددسفروسمح.أخرىيهوديةطوائفعليه

أنجباذاولكنهأبناءلهيكنلمإذاأباهاترثبأنللبنت27(

ميراثه.عنوخرجت،حجبهاذكرا

أقاربمنلواحدتكونانوجبالبنتورثتوإذا

آبائهنصيبواحدكلاسرائيلبنويرثالكيوعثميرتهابيها

)الإصحاح!...آخرإلىشطمننصيبيتحولفلا

الجديدزوجهاتصرفالىالمرأةميراثينتقلوبذلك،36(

الرغموعلىا(لها)7ْمحررشرعىكحقعليهتحصللموكأنها

متنبئات)سرائيلبنيشهيراتبينظهرتالأوضاعهذهمن

.9(-4:4)القضاةكفايةذواتوقاضيات

ء8،
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79-

منهاوالعبرية،السالفةالموجزةالمقارناتأفصحت-

العربيةالأعرافبعضعلىأخذمماكثيراأنعن،بخاصة

متفرقةأشباهلهوجدتقدوالنساءالأسرةشانفيالجاهلية

شبهأطرافعللهامماثلةوزمنيةحضاريةأوضاعأجازتها

فضلا،القديمالشرقنطاقوفيوخارجهاالعربيةالجزيرة

عنتجاوزناوأوروبيةأسيويةأخرىقديمةمجتمعاتعلى

بتقاليدها.الاستشهاد

الجواريواتخاذالزوجاتوتلكهذهبعضأباحتوقد

عنهاالأبعزفإنبالبنتالتضحيةمنتبرأولم،والسراري

بامرأةالزواجوإمكان،الأختينبينالجمعأوآخر،أولسبب

المجتمعاتتلكمبعضفيالأنثىوتعرضت.الأب

أهليتهاوضمرتأحيانا.والاسترقاقوالسبيللاستبضاع

وهضمت،المقننالميراثمنفخرجت،الماليةوحقوقهاالمدنية

الطوائفبعضفيولوا(،اضساء)8ْامنواليتامىالأيامىكرامة

تقدير.أقلعلى

مميزةأخرىشواهدقامت،المثالبهذهمقابلوفيولكن

الأنثىبهتمتعتمماوالماليةالمدنيةالعربيةالمرأةبحقوقاقتربت

أنهعلىالشواهدهدهودلت.المستقرةالشرقحضاراتفي

وقد،الزواجقبولفيتستشارمنالعربياتالإناثمنكان
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تزوجأوزوجهاتختاروقدبل،عليهتجبرولاترفضه

الطلاقحقوتخول،يدهافيالعصمةوتستبقى.ا(نفسها)9ْ

.1(والاختلاع)ْابالتطليقوالمطالبة

،(الأنباطلملوكبالنسبة)إلاباختهالقديمالعربيتزوجولم-89

الأخوبناتوالخالاتالعماتنكاحواستنكر،بابنتهأو

حدثلو،والأخت

ثروةمنمابقسطالأنثىبتعويضاخرىحالاتوشهدت-99

مقدرغيراومقدرنصيبوتخصيص،وهباتهوالزوجالأب

منآنفابيانهسلفماجانبإلىوذلك،ميراثهما)112(منلها

والكفايةوالتأفيوالثراءالمكانةمميزاتلإناثفرديةشواهد

فيأوالبدويةنصفالجماعاتفيسواء،والسلطان

.المستقرةالمجتمعات

منشتىلأنماطالقديمةالعربيةالحياةاتساعهذاكلويعني

والأزمنةالطوائفباختلافبينهافيمااختلفت،النساءشؤون

مالهاالاسلامشرعحتىكذلكوظلت،والملابساتوالأمكنة

منفيهافردكلمقدراتبهوحددمعاملاخهاووحدامورهابهأصلح

وعم،والواجباتالقدراتمنلهمامعتعادلبمقياسوأنثىذكر

كافة.بالإسلامدانتالتيالشعوببقيةفيالنساءشؤونبعدهاأثره

قد،(والشاموالعراقمصرمثلأمرهتناولناماسيماالابعضهاوكان
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أمثالها،الجاهليالمجتمعشهدالتيالوضعيةوالعقائدالتقاليدتخطى

القديمةالتوحيديةاوالسماويةالتث!ريعاتسنتهبماالأخذالى

بخاصة.منهاوالمسيحية،الأخرى

بيعة"

97

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القديمةالعربيةوالمناظرالتماثيلفيالإناث

تمهيد:

الخليجمناطقبعضفيالأثريةوالبحوثالمصادفاتكشفت-001

والتماثيلالمناظرمنأعدادعن،العربيةالجزيرةوشبه

ومستوياتوموادهاأحجامهااختلفت،القديمةالأثرية

أصحابها،وثراء،وعهودها،أغراضهالتنوعتبعاً،اتقانها

فييوضحماوالنساءالرجالتماثيلمنوكان.فنانيهاوكفاية

صغيرةمشكاواتوداخل،لأصحابهوتذكاراًإعزازاًالمقابر

فيها،تقامالتيالحجريةالشواهدأعلفيأحجامهاتتناسب

دنياعلىالفاءعالممنبرؤوسهاتطلوكأنهالتدوحىَ

مامنهاوكان.(الأخرىبالحياةلازمإيمانبغير)الأحياء

يقدمأو،أصحابهلذكرىتخليداً،المعابدرحابفييوضِع

بهاحتفظتماكذلكمنهاكانوربما،معبوداتهاإلىنذرا

مماتهم.بعدأوذويهاحياةفيالأثرياءبيوت

م.قالأولالألفيسبقماالىالبدائيةالأشكالوترجع

القرنبينماالىفتعودالتاريخيةالعصورومناظرتماثيلأما،بفترات

ميلادحولبمانماذ!أهموتؤر!،م6القرنوبينم.ق6

المسيح.
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يتعبدن،وجالساتواقفاتوتلكهذهفيالنساءومثلت

إلىاليدينبسطأو،الكوعثنيمعللتحيةاليمنىالكفبرفعأحياناً

ماقرباناًأومبخرةبيدهاالأنثىتمسكوقد.الجانبينإلىأوالأمام

،الأخرىباليدوقرباناً،بيدكأساًتحملأو،صدرهاإلىتضمه

دنيوية.أودينيةأوضاعمنذلكإلىوما،معبوداتهاإلىمنهاهدية

الآنثىتمثيلفييكتفىقد،الكاملةالتماثيلجانبوإلى

الرأسرأو،الصدرمنوجزءالرأسأو،الأعلىوالجذعبالرأس

صدرها.إلىوليدهاتضمجالسةالسيدةتمثلوقد.وحدها

لن!وة،التعبددوندنيويةأغراضاًاستهدفتأخرىتماثيلووجدت

والوجهاصدرابامتلاءواستعانت.وراقصاتوجوار،منعمات

وإغراءاتها.الأنوثةنضجعنالتعبيرفيالبدنوثنيات

ومنالجيريالحجرمنالأنثويةالتماثيلهذهأغلبنحتت

اكتافتماوكثيراً،البرونزومنالنحاسمنشكل!كما،الألباستر

للجسم،العامةوالخطوطللوجهالرئيسيةبالملامحالمحليةأساليبها

،الامتا3ءإلىهيئاتهاومالت.تلكأوهذهفيكبيرتفصيلبغير

تطعيمهااحتماليعنىمماأحياناًغائرةفيهاالعيونتجاويفوظهرت

الملاب!روكانت.سقوطهاقبل،الحيويةمنشيئاًتكسبهاكانتبمواد

وتزين،قلادةأوبعقدالعنؤيزينوقد.مزخرفةكاسيةمعظمها!

الأقراطمثلتماوقليلًا،بالأساورالذراعينودمالجالمعاصم

حتىجانبيهاوعلىالرأسرخلفالشعريرسلوقد.والخلاخيل
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وأعصابةأوغطاءتحتيجمعأو،ضفائرفييجدلأو،الكتفين

مناسب.إكليل

منأخرىأعدادصنعت،الشخصيةالتماثيلجانبوإلى

وترمز،العموميةفيهاتبدو،صلصالومنحجرمنصغيرةتماثيل

الأمومة،مظاهرفيهاوتضخم،تخصيصدونالأنثىجن!إلى

نذور.أودمىأوكتمائمبعضهاويستخدم

العربيةالحضاراتفيالمعدنيةالتماثيلصناعةوتطورت

واستفادت،نوعاًالزمنفيوالمتأخرةالمسيحميلادمنالقريبةالجنوبية

والرومانيةالهيلينستيةالأساليبومن،المصريةالتماثيلهيئاتمن

ومنالخصيبالهلالأقطارطريقعنالعربيالجنوبوصلتالتي

الإغريقيةالتجارةمعهاحملتهماعلىفضلاً،بخاصةوالشامممر

بهأتتوما،العربيةالبلادوإلىمنالمباشرةمعاملاتهافيوالرومانية

.)113(وفارسوالهندالعراقمعالمتبادلةوالمتاجرالصلات
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مختارةفنيةنماذج

فيالنساءوأزياءوأوضاعأشكالمنعدداًالتاليالمبحثيتخير

العربيةالجزيرةشهارجاءبعضفيعليهاعزالتيوالتماثيلالمناظر

العربيالجنوبمناطقإلىالآنحتىمعظمهاانتمىوإن،والخليج

نماذجهاترتبوسوف.أثريةكشوفمنفيهاأجرىمالسبقنتيجة

زمنيأ.ترتيبأمنهأكثر،الأهميةلمدىوفقاًموضوعياًترتيباًهناالمختارة

وضعذوبرونزيتمثالوتلكهذهمنبهيستشهدماأكبرمن-101

في)إليهاالإشارةسلفتالتيبرآتاوبرأةللسيدةوقور

فيعليهعزوقد،عممعبدفيللتنبؤاتككاهنة(46الفقرة

قتباندولةعاصمةتمنعبمدينةهدثدارأسميتأطلال

التمثالارتفاعوبلغ.عدنمتحففيوحفظ،القديمة

هيلينستي،تأثيرمنيخلويكادولا،أقدامثلائةنحووقاعدته

ومثل.الميلادقبلالأولالقرنبمنتصفتأريخهويحتمل

مستطيل،حجريمسطحفوقمقعدعلتجلسصاحبته

ذيشعرذات،الثديينناهضةالوجهمستديرةالجسمممتلئة

الىِتطلعثوقد.عصابةتزينهاستدارةفيمصففخصل

ثوباَوارتدت،شانهاعلوعنينممترفعباسمبوجهالأمامٍ

.??(t)ا()شكلثنياتذاطويلا
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،صنعاءبمتحفحفظصغيرتمثالفيالمحليالطابعويبدو-201

وفمكثيفينوحاجبينعريضةبجبهةوجههامثل(؟)لسيدة

تتعبد،أوتصليكأنهاتحتهامنوساقاهاتجلس،صغير

وأالدعاءهيئةفيالمرفقعندثنيهمامعالأمامإلىيديهاومدت

وشكلت.ماقرباناًفوقهماتفمعكانتأنهاعلىيدلبما

رأسهاالسيدةوغطت.تفصيلوبدونبحزوزفيهماالأصابع

الأذنين.خلفإلىشعرهاجمعبسيطمسطحرأسبغطاء

بهذاالثمبهقريبةأخرىتماثيلووجدت2()شكل

.11(()تالمثال

جزلوشعرمحبوكثوبذاتلسيدةآخرمحليطابعذووتمثال-301

تخطومثلهاانهوميزه،الكتفينحتىالوجهجانبيعلىينسدل

سروالاًارتدتوربما.الأمامإلىاليسرىساقهابتقديم

.(ب-أ3شكل)بخلخالتزينتكما،ثوبهاتحتطويلًا

واقفة،مثلهالسيدة(أيضاًصنعاءبمتحفحفظ)ممتعوتمثال-451

مزركشاًطويلاًثوباًارتدتوقد.خلفيةوضفيرةمرجلبشعر

،مزخرفبطوقجيدهاوزينت،محتشمولكنه،بألوان

وثنت.ثمينةبأساورومعصممها،مدلاةبقلادةونحرها

بكف،الجانبينعلىأماماًوبسطتهماالمرفقينعندذراعيها

عطاءتضممفتوحةنصفوكف،قربانبقيةتحملمبسرطة

خفيفةبسمةعنثغرهاوافتر،والإبهامالبنصربينفيماما
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،القربانتقديمهيئةمنعليهظهرتماتصحب

.(بأ-4)شكلالدعاءباسَجابةالترحيب

أو

السيدةباسمالرمليالحجرمننحتصغيرأنثويتمثالبقية-501

وأطرافوالقدمينالراسفقدوقد.القتبانيةعمإيلبنتلبأ

وأالقربانلتقديمالأمامإلىيمتدانكانااللذينالذراعين

ارتفاعهوبلغ.ممتلىءجسمعلىيدلمامنهوبقى.لتقبله

.()116(5شكل)سم8014

لأنثى(سم)25*16المحلىالمرمرمنخشكًلرأس601-

.سحفانيردع()ذنعشيرةمننعمثوبباسمذكرت

فيوجدجرانيتيناووسفيصغيرةمشكاةالرأسوتصدر

لولانبيلةجميلةشخصيةعنالعامةبخطوطهوعبر.مأرب

فيالتفاصيلعنتجاوزكما،جاحظتينبعينينظهرتأنها

رؤوسهيئةعلىقوياًبدابحيث،الرأسشعرترجيلمثل

فيبالرغبةالتبسيطهذايعللوقد.()117(6شكل)الرجال

وضعالتيالمشكاةخطوطيناسببماالرأسأعلىتسطيح

آخر.أولسببتشكيلهاكتمالبعدميعللأو،فيها

تقليدية،هيئةفيأنثىرأسلإظهارالمرمرنقاءمثالواستغل-157

أفقيةتجعداتذيوشعرقليلًامنفرجوثغرصافيةببشرة

7(.)شكلالخلفمنالرأسجانبيعلمرسل
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58_1

90_1

011-

كتلةبهشكلتما،ذاكأوالوضعهذامناحتشاماًوأكثر

بوجهبدتسيدةهيئةعلىفناننحتهاصغيرةمكعبةحجرية

بعباءةثوبهافوقملتحفةوجلست،رقيقةوملامحسمح

وجههاعنإلاتكشفولاوبدنهارأسهاتغطىالنسيجمموجة

جسدبماصدرهاإلىالعاريوليدهاالسيدةوضمت،وكفيها

علىلطيفوفنيإنسانيبوقعتمثالهاوتميز.فيهاالأمومهَحنان

.()8!1(ب،أ8شكل)خطوطهوبساطةصغرهمنالرغم

علىمرسلوشعرمحبوكثوبذاتلسيدةبرونزيتمثال

الأمامإلىيديهامدتوقد.صنعاءبمتحفحفظ،الكتفين

الذراعينمنأجزاءالتمثالوفقد.بقربانأو،تعبدفي

.(9شكل)والرجلين

بشعرسبئيةلسيدة(سم5017ارتفاعه)برونزيتمثال

منمعقودةعصابةتعلوه.الكتفينعلىينسدلمرجل

يدهاوثنتاليسارإلىالعلويبجذعهامالتوقد.الأمام

عندقليلَاَاليسرىساقهاثنتكما،المرفقعنداليسرى

اذرقيقاًطويلاًثوباًالسيدةوارتدت،كعبهاورفعتالركبة

حولوالتفتالأيسرالكتفغطتوملفعة،قصيرينكمين

التمثالوفقد.معقودبحزامخصرهاأحاطتكما،الوسط

بمحاذاةمرسلةكاتَالتياليمنىوالذراعاليمنىالقدم

.للميلاد)911(الأولالقرنإلىصناعتهتعودوقد.الجسد

.(أدناه113فقرة-15شكلأيضاًانظر)
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ذاتامرأةمثل،(ارتفاعاًسم307)برونزيسبئيتمثال-111

بعدينتهيقصيروثوب،كتفيهاعلىمنسدلمجعدشعر

اليسرىيدهابسطتبينما،اليسرىيدهاوضمت.الركبة

)012(.أعلىإلىإبهامهارفعمع

ثنتلسيدة،ارتفاعاً(سم)206مماثلبرونزيتمثال-112

ومدتكفهاوبسطت،الأمامإلىالمرفقعنداليمنىذراعها

وقبضت،المرفقعنداليسرىذراعهاثنتحينفي،إبهامها

.كفها)131(

لسيدة،مختلفبوضع(صنعاءمتحففي)برونزيتمثال-113

مزركشة،وثِابمعقودةوعصابةناهضبصدروقفت

وإنماللتعبدليس،دلالفيتتأودوكأنما،مربوطوحزام

011فقرةكذلكانظر).(01)شكلالجماللتوكيد

.(أعلاه

،وهناكهنالنساءأخرىصغيرةبروتريةتماثيلوتعددت

أسفلتنتهيبثيابوبعضهن،طويلةبثياببعضهنأظهرت

معظمها)122(.للأسفالتلفأصابوإن،الركبة

البروزشديدالنقشأسلوبالقديمالعربيالفنانواستخدم

الإناثصوربعضتشكيلفي)حجرية(أرضيةمنحولهماوتفريغ
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تكنلموإن،التماثيلهيئاتتقلدمجسمةهيئاتفي(والرجال)

القبيل:هذاومن.منها

عليهشكلت،تمنعمدينةجبانةفيوجدالألباسترمننصب-114

الرأسضخمة،الجسمممتلئةالقامةقصيرةسيدةهيئة

مقفلة،برقبةكاسياًثوباًترتدي،تناسقغيرفي،نوعاً

رفعت،عصابةتزينهرأسوغطاءوقرطينبقلادةوتتحلى

أوبهماترحبكأنما،مرفقيهماثنيمعكتفيهامستوىإلىيديها

القرنبقبيلتأريخهاالآراءأحدوافترض.ترقصأوتهلل

.()123(11)شكلالميلادقبلالسادس

لوحةمسطحعلىلسيدةالعلويوالجذعالرأسهيئةجسدت115-

السيدةوظهرت،استدارةشبهفيحوافهافظهرت،حجرية

حتى،غليظةوعنقسمينوبدنمستديربوجهنفسها

منجيدهابهزينتمالولا،الفتيانهيئةفيتبدوأنأوشكت

وجههاوفاض.أساورمنمعصميهابهوزينتقلائد

الأنفوسمكالعينينمحجرياتساعلولابالنعومةوشفتاها

قصيرين،بكمينثوباًالسيدةوارتدت.واضحبشكل

قائمةكفهاوبسطتالمرفقعندمناليمنىيدهاورفعت

في،لطيفةوواقعيةليونةفينفسهاالكفوصورت،تعبداً

مثلثةكبيرةمزهريةأوزهريةاليسرىبيدهاأمسكتحين

أسلوباًاللوحةهذهصورةقلدتوربما،صدرهاإلىضمتها

.(21شكل)محوراًخارجياً
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علمجسمتشكيلفيالجسدممتلئةقتبانيةأنثىهيئةجسدت-116

وظهرت.تمنعفيوجدتالألباسترمنأخرىحجريةلوحة

فتحتهزخرفتواسعوثوبناهضينوثديينعريضبصدر

الدعاء،وضعيخأاليمنىيدهاورفعت.وجانباهالعليا

بهاتشدكأنما،نهديهاتحتصدرهاإلىاليسرىيدهاوضمت

تهشموقد.مانباتياًرمزاًأوقرباناًبهاوأمسكت،ثوبهامجامع

ويحتمل.مزدوجبسواراليسرىاليدمعصموتزين،الوجه

.12(,:(13شكل)الهيلينستيالعصرخلالاللوحةتشكيل

الاهتمامٍركزبأنالوقورالأنثويالجمالتمثيلمنفنانوزاد-117

تشكيلاوخلفيتهالرأسجانبيوشكل،والعنقالوجهعلى

رقيقةغلالةبهيئةأوحىبماناصعأبيضحجرفيمسطحاً

.(14)شكلفوقه

منكبيرةمجموعةعلىالأثريةالحفائرونتائجالمتاحفواحتوت-181

وصلصالأحجارمنصنعت،صغيرةأنثويةأشكال

وأتمائمأودمىكونهااحتمالإلىقبلمنأشرنا،وفخار

دونعامةبخطوطوالبدنالرأسهيئهَعنفيهايعبر،نذوراً

للكسرلتعرضهاتوقعاًأطرافهاتكتملولا،تفصيل

ملونة،زخارفأحياناًأجسادهاعلىصورتوربما.السريع

وتلك.هذهمنبعددعدنومتحفصنعاءمتحفويحتفظ

.()123(01شكل)
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حفائرمنصذِرةخشنةنسويةتماثيلأيضاًالقبيلهذاومن-911

،باكونحضارةعهدإلىصناعتهاتاريخأرجع،الخليج

كالأثداءالعامةالأنوثةبملامحتشكيلهافيصناعهاواكتفى

-16شكل)الجسدخطوطفيالامتلاءوبعض،المستديرة

.()116(ض!أ-

علىشكلتاحجارالأردنأطرافعلرممنطقةفيووجدت-012

التماثيلمنيحتمل،الصناعةبدائيةنصفيةتماثيلهيئة

الرأستغطىمسفحةتلبسكانتالأنثىأنمنهاالنسوية

علىينسدلطويلثوبمعتلتقيبحيثالعنقحولوتلف

العرقوبين)127(.حتىالجسم

التماثيلأدتهما،البروزوقليلةالبروزمتوسطةالنقوشوأدت

في،النسويةالأشكاللتخليدبالنسبة(المكتملةوغيرالكاملة)

:المختارةنماذجهاومن.الخاصةمناسباتها

أبعادها)تبلغالمحليالألباسزمنمستطيلةلوحة121-

402827 Xقتبانبدولةحميدبنهجرفيعليهاعثر(سم

ممتلئةأنثىيمثل،التصويرقليلبمنظرواحتفظت.العربية

لفتةمعأماممنباتساعهصوروجهذاتوالكفلالجسم

وشعر،طويلبئوبصورتوقد.اليسارناحيةإلىخفيفة

بقلادةالقصيرعنقهاوزينت،وجههاجانبيعلىمرسل
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122-

قد،صدرهامستوىإلىبيديهاماشيئاًورفعت.عريضة

يذمقعدعلىالسيدةوجلست.وليداًأوقيثارةيكون

علقدميهاووضعت،سفليةوعوارضمرتفعمسند

وصور.قدرهاعلوإلىيشيرمماوذلك،أقدامموطىء

الأساطينيشبهانأسطونينذيجوسقداخلالمنظر

علىطرفيهمنطرفكلشكلمقبىسقفوله،الكورنثية

منكلفيصورتبينما،أقرنوعلورأسعنقهيئة

السيدةجانبىِعلووقف،نباتيةزخرفةالعلويينالركنين

صدرهعليداًمنهماكلضم،تابعينأولجاريتينشكلان

.()128(17شكل)كفهاورفعالأخرىوثنى،معينةبحلية

اليسيرةالفوارقبعضمعالأوضاعبهذهشبيهمنظرونقش

.(سم27*45)أخرىلوحةمنالعلويالنصفعل

بثوبتكت!يوالردفينالجسمممتلئةأنثىهيئةفظهرت

وتضم،بوليدفخذهاعلىيسراهاوتسند،فاخرفضفاض

علىالسيدةوجلست.صدرهاإلىالكفمبسوطةيمناها

بمافيهظهرتفخمجوسقداخلمسندينذيمرتفعمقعد

وربما،البيزنطيةالكناشجدرانعلىالقديساتصوريشبه

الطابععلىشعرهاوصففت.18()شكلعاصرتها

موطىءعلىقدميهاووضعت،الرومانيأوالهيلينستي

بالسيدةوأحاط.شأنهاأهميةيعنىمماذلكوكل،أقدام

تتدلىآنيةأومبخرةأحدهماحملجاريتينأولتابعينشكلان
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23e-

-124

وبسط،محسدرهعلىالمقبوضةيمناهفيسلسلةأولَا،دةم!

تجاهالمتيةيدهالآخررفعبينماهذا.وجههتجاهالمثنيةب!اه

صدرهإلىالأخرلَىوضم،الأصابعمطويةبكفالسيدة

بأشكالالجوسؤواجهةوزخرفت.ماثميناًرمزاًبهاممسكاً

سمَفهورفع،بشريةرأسالأقلعلىطرفيهأحدوعلتنباتية

نأالسقفأوشكبحيث،منخفضانأسطونانالمقبىشبه

بيزالواقعالفراغمنجزءاًوشغل،السيدةرأسيا،ص

صغيرحيوانهيئةالتابع!!الثمكلينأحدرألصوبينالسمِدة

.شاةيمثلقد

فيللسيدةمنظراًاللوحةهذهمنالأسفلالنصفوتضمن

فوقاسترخاءفيجنبهاعلىراقدةفصورت،متحرروضتى

تستندالتياليمنىيدهاكفعلىرأسهاوأسندت،سرير

(؟)أنثىرأسهالدىووقفت،المرتفعةمقدمتهعلىبكوعها

ساقيفووَالواقعالفراغفيوصور.رأسهاعلىبيدهاتربت

مثلتصويرتكرارفيولعل.صغيرحيوانالراقدةالسيدة

أنهيعنيماواحدةلوحةمنأكزعلىالحيوانيالشكلهذا

اللوحةهذهتأريخيرجعوقد.مادينيمدلولإلىيرمزكان

()9!18.11)شكلمتأخرسبئىِعهدإلى

قليلةسطحيةبحزوزنقثسامنظرانالصغيرةالمناظرومن

،صنعاءبمتحفوحفظاسبأمنمت!ابهيننصبينعلىالعمق
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أمامياًتصويراًلفتاةالعلويالجذعمنهماكلفيوصوِر

ممتلئتينوشفتيندقيقوفممستديرشبهبوجهكاملَا،

فيمفروقوشعر،كحيلتينلوزيتينوعينين،بضتين

حتىالوجهجانبيعلىمرسلتينبضفيرتيالرأسمتصف

إحداهماوارتدت،بقلادةمنهماكلوتزينت.الصدرأعلى

الصدرعلىرأسيةبخطوط)؟(صوفياًثوباًالأقلعك

91(.)شكلالكمينعلىمائلةأفقيةوخطوط

،مأربقربوجدهفريدلنقشتخطيطاًجلاسرإدواردونخ-125

والشعر،الجسدطويلة،الوجهممتلئةجسورةشابةصوروقد

الحرببلطةيشبهمابيديهاوترفع،الكمينقصيرثوباًترتدي

وأ،كلبانجانبيهاإلىيشرئبحينفي،المستديروالترس

الصورةهذهصحتولو.(.2شكل)قرونبغيركبشان

والقتالالحمايةراعياتإحدىإلىالرمزإلىأقربلكانت

فنانهاأنولايبعد.القديمة(؟)السبئيةالعقائدفيوالدفاع

وأقديمبابليختمعلىمماثلبمنظرتصويرهافيتأثر

)13(.نحوه

اعتبرتهماعليهانقشمعدنيةبلوحةصنعاءمتحفويحتفظ-126

حولزناراأحكمتكاسثوبذاتأنثىشكلالدليلبطاقة

صدرهاإلىالأخرىوضمتبمبخرةيداومدت،وسطها
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الشكمنأنثىإلىالشكلهذانسبةتخللموإن.باقربان

.(21شكل)

ومنها.أسريةمناظرفيونساءرجالبينقليلةلوحاتوجمعت-127

فيوجلس،المشكاةهيئةيشبهبماالعلويجزؤهاشكللوحة

الآخر،أحدهمايواجهصغيرةمأدبةفيوزوجتهرجلداخله

22()31!(.)شكلبيدهكأسهمنهماكلرفعوقد

،(صنعاءمتحففي)فريدمنظرذاتحجريةلوحةوثمة-128

علىجلستوالأردافالبدنممتلئةالقدرجليلةسيدةصورت

المقاعدبعضهيئة)يثبهمتقاطعةقوائمذيبسيطمقعد

جانبيعلىالجزلشعرهااسترسلوقد(،القديمةالمصرية

علىوقرباناً،بيدكأساًوأمسكت،رأسهاوخلفوجهها

سمًيكاثوباوارتدت.بالأخرى)؟(أضحيةلحيوانتمثالهيئة

وقور،شيخمواجهتهافيإليهاوتقدم.عدةرأسيةثنياتذا

قديمةمعبودةإلىرمزتولعلها23(.)شكلقائمبرمحأمسك

هلالاللوحةنقوشتصدروقدسيمالا،عاديةلأنثىولي!

العقائدفيوال!ثمص!القمرربوبيةالىمعايشيرانقدوقرص

.كبيرةمبخرةشكلعلفضلا،الجنوبية

مشكاةداخلواقفةنقشتأنثىصورةالفرضبهذانتق!وقد-912

قديم.مبنىواجهةخطوطهاتقلدحجريةلوحةصدرفي
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013-

Y1'1-

طويلةثنياتأوأهدابذا(؟صوفياً)ثوباًالأنثىوارتدت

ونجمالشصسربوبيهَإلىيرمزمامعهاكانوربما،رأسية

نأقلبأنهالتنويهوجبوإنهذا،(24شكل)،الشعرى

.)132(بشريةأشكالفيمعبوداتهمالجنوبيونالعربمثل

فوقصغبرةحجريةلوحةعلىعثر،الجزيرةشبهشمالوفي

بثديينمعبودةعليها،صورتتيماءبمنطقةغنيمجبلقمة

بماتنتهيقوائمبأربعةعرشأومقعدعلىتجل!،واضحين

صريحة،تقاطيععنوجههايكشفولم.الأسدمخالبيشبه

،أنثويشعرمفرقوعلاهبخطوطصفحتهقسمتوإنما

إحدىالىيرمزوجهاًتمثيلهفيالرغبةاحتمالإلىذلكودفع

وأمسكت.غيرهماأوأشيرةأواللاتمثلتيماءمعبودات

،قربانسلةأوبوعاءينتهيحبلًااليمنىبيدهاالأنثىهذه

مقامتقومحرببلطةأوعصااليسرىبيدهاوأمسكت

دخانمنهايتصاعدمبخرةتحتهاوصورت.الصولجان

السادسالقرنأواخرإلىعهدهايرجعوقد.البخور

م)133(..ق

صورتماإلىقليلاًالعربيةالجزيرةشبهمصادرتجاوزناوإذا

تمثالفثمة،الأردنشرقفيالأنباطعربمعبوداتبعضبه

خربةمعبدهيكلمدخلفوقوجدنجطيةلمعبودةنصفي

بمامثلهاوقد،م.قالأولالقرنإلىيرجعالذيالتنور
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132-

133-

41`-

إلىعينيهاتحتمنوجههايغطىنقابعلىيدلأنيحتمل

منكبيها)"3؟(.علىرأسهاشعروتهدل،عنقها

أحيط()؟نبطيةلمعبودةنفسهالمعبدفيآخرتمثالووجد

.السماءبروجرموزعليهنقشتبطوقخصرها

الحجرمنرأسعلىالبتراءقرببراكعينخربةفيوعز

مستطيلةوذقنممتلىءوجهذاتمعبودةأولأنثىالجيري

يؤرخوقد.وجههاجانبيعلىينسدلوشعرممتلئتينوشفتين

.الميلاد)؟13(بعدالثانيالقرنأوالأولبالقرننحتهأسلوب

للمعبودةكبيرةورؤوستماثمِلعمانغربووجدت

،أشيرةرصيفتهاتصورمشكلةفخاريةوقطع.عشتارتي

وأبحيتينيديهاترفعأو،بكفيهاعوِرتهاتسترعارية

الشعرمثالعلىوتاجهاشعرهاشكلماوغالباَ.غصنين

.)136(القديمالمصريالفنيخاالحتحورىوالتاجالحتحوري

ورؤوسبتماثيلوالأردنيةالنبطيةالمجموعةهذهوتكمل

الأسطوريةالماثيلمنمثيلاتهاقلدتومجنحةجميلةأخرى

.)!!113والرومانيةالهيلينستية

اللاتومنهن،الإناثمعبوداتهمبعضرالتدمريونوصور

ثرائهمسعةتناسبفخمةنسويةبشريةهيئاتفي،العربية

ببعضلذلكلَبعاًوتأثرهمالخارجيبالعالمواتصالاتهم
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والرومانية.اليونانيةالعقائد

يخا،السماءنجمة،العربيةرضامعبودتهمالصفويونوصور

،الفاخرةبالحلىتتحلىعاريةأنثىهيئةعلىمناظرهابعض

وأالطويلشعرهابأطرافممسكةامتدادهماعلىيديهاوتبسط

هيرموزهاتأثرتوقد.السماءأفقدائرةيقلدفيمابغلالة

شكل).القديماتالشامجنوبرباتبعضبرموزالأخرى

.()138(26وشكل،25

الرمزية:الترفيهمناظرومن

بعدالرابعالقرنأوالثالثبالقرنتأريخهايحتمللوحة-135

بنعجلميدعىرجلًا،العلوينصفهافيصورت،الميلاد

مقعدعلىيجلس،قربانأوشرابمجلسفيسعدلات

شرابهقنينةلهووضعت،كأسهرفعوقد،ظهربغيربسيط

متقاطعةقوائمذاتبسيطةمائدةفوقأمامهأخرىوكأس

أنثىالرجلوواجهت.الخيزرانمنالمصنوعةالموائدتشبه

غيرآخروشيئاً،بيدكأساًترفع،بقلائد()؟صغيرة

وحجماًسناًأكبرأخرىأنثىثم.الأخرىباليدالمعالمواضح

رأسهاغطاءأوشعرهاوينسدل،وقلائدمزركاًثوباًترتدي

موسيقيةآلةيشبهبماأمسكتوقد،جدائلفيالجانبينعلى

الأنثىهذهوصورت.(27شكل)ذراعهاعلىاستندت

الأنثىدون،كاملبوجهأمامياًلَصويراًوالرجلالأخيرة
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النصففي(؟غيرهأو)نفسهالرجلوظهر).الصغيرة

وقد.بعيراًوش!وقدجواٍصهِوةيمتطياللوحةمنالأسفل

سياقواستعدى.(جانبياتصويراَالحيوانانهذانصور

وأالشارقأي)شرقنعثزمعبودهاللوحةأعلىفيالنقاش

يفسدها)913(.أوموضعهايغيرمنعلى(ائمرق

حملتلفتاتينالمرمرمنتمثالينخبرالإكليلفيالهمدانيذكر-136

منواعحَبرهما.يسراهافيومزماراً،مِمناهافيعوداإحداهما

)011(.قولهحدعلىآرامبنجمادأسرة

صورتانعليهانقشتسبئيةلوحةمنكسرةووجدت137-

كلوارتدت،الأخرىوجلستإحداهماوقفتلسيدتين

غرِالشكلينمنيبقلموإن.فضفاضاًطويلَاَثوباًمنهما

.تصويرهما)1"1(منبالهدفالقطعيصعبولهذا،القليل

هرمبمدينةرصفلمعبدالجرانيتمنمدخلكتفاوازدان-138

وحيواناتلأوانبنقوش،معيندولةفيالقديمة(الحزم)

صورتالفتاتينشكلانبينهامنامتاز،متقنةورموزوطيور

تهدلالطولمتوسطوشعرنحيلبخصر،الأماممنكاملتين

بمئزرمنهماكلواكتست.الرأسوخلفالوجهجانبيعلى

عباءةفوقهوارتدت،الصدرعلىتتقاطعحمائلذيمزركش

كلورفعت.الجانبينعلىالكتفينمنتدلتواسعةشفافة
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بيمناهاوأمسكت،المرفقعندالانثناءمعأعلىإلىيدهامنهما

ذاتمنصةفوقووقفت،مقوسطرفذاتعصايشبهما

الرقصمنبنوعقيامهماعلىهذادلوربما.درجاتبضع

ارتفاععننفسهالوقتياونتم،المعبدطمَوسفيالرمزي

.()142(28شكل)المحترفاتالراقصاتمستوىعنشأنهما

مخربشاتصورتهما،الخليجآثارفيالرقصأوضاعومن-913

ونساءرجالاًومثلت،مصفوتفيصخرةعلىنقثت

وإفساحاليدينرفعمعوجماعاتفرادىيرقصونمعدودين

هيئاتعنعبرتصغيرةأشكالوهي.الساقينبينما

)شكلنسبياًامتلاءوالعجزالبطنبامتلاءنسائها

.)301()92

شبهشمالفيسكاكاقرببرنستلمنصخرةعلىوبقى-014

1أو)rيصورماالجزيرة t53مخهنكلارتفاعيبلغ)سيدة

مسطحتنيءيستظللنأوويحملنأيديهنيرفعن،(سم

قدساذجمختصرتصويروهو.خطوطتسعةمنهتحَدلىمجدول

)"14(.طقسيةعبادةأورقصاًيمثل

لخفةبالأردن؟(النبطي)هاقءرجمأحجاروتضمنت-141

شعرذاتعاريةشبهطويلةنحيلةامرأةصورتحجرية

منأقصرإحدا!،قصبتينمنمزمارفيتنفخ،متطايرطويل
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-142

f1'-

-144

مواجهتهافيوقام.بالمقرونالآنيسمىماويشبه)الأخرى

اذثوباًويرتديالصاجاتيشبهبماويصفقيرقصشخص

القبرصاحبهاقءهوالراقصيكونوقد.أهداب

"بواسطةنصهفيقالالذياللخفةمهديأو،نفسه

المرأةهذهأو)الدميةهذه،سعدبنكاسطبنعقربان

.")؟ا1((الزامرة

بخطوطآخرصغيرنصبعلى(؟نبطية)أنثىهيئةوشكلت

.تقريبية)146(

تعانقمثلتقديمةأشكالبضعةإلىإيجازفيالاشارةويمكن

للهونتيجةأو،الجنيالإخصابعنكنايةوالأنثىالذكر

أوقاتفيالصغيرةوتماثيلهبخطوطهوعبثه،الفنانأوالصانع

فراغه.

منطقةفيلأنثىصغيرخشنتمثالعلىعثرالقبيلهذاومن

المحروقالصلصالمنصنع،بالبحرينالقلعة

قدأجزاءالساقينوبينالبدنحولفيهوبقيت.(تراكوتا)

ص

منبذراعيهالأنثىيحتضنرجلشكلمنتخلفماتمثل

أجزاءمجردتمثللمإن،ساقيهابينساقهويولجالخلف

.35()7"1()شكلصناعتهحينعفواًمادتهمنتخلفت

حفائرفِىوجد،JLمنآخر(؟)أنثوىتمثالوثمة
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جزئهفيوشكل،غليظةملامحلوجهه،السعوديةالفاو

رموزأحدقلدأومثلوربما.الذكورةعضوالسفلي

.)148(الرومانيةأوالهيلينستيةالإخصاب

بينوجدتصغيرةأختامنقوشفيالمتعانقةالصورتكررت-145

.)9"1(البحرينوآثارالكويتآثاربعض

لأعضاءتقريبيةتشكيلاتأيضاًالإخصاببفكرةتقرنوقد

متحفإلىمنهانماذجونقلت،بدنةفيبعضهاوجدالتناسل

.)ْدا(بالرياضسعودالملكجامعةآثار

فيالكبيرهيلىلقبرالشماليالمدخلِواجهةعلىنقشوصور-146

)شكلوأنثىذكرلتعانقمنظراَالعربيةالإماراتدولة

.دا(31()1

سلطنةفيخرمصبنيبواديالصخريةالرسومبينووجد-147

مما)العناقبسبيلمتواجهينوامرأةرجلاًيصورما،عمان

1(.د32()2)شكل(جاكليرودىبمعرفةعنهنشر

فتىجانبيهعلىصغيرة(؟سبئية)لوحةعلىمنظروصور-148

.r(13)عاريانوفتاة

بناءأطلال،الشمالفيالسرحانبواديكافيخاووجدت-914
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دقيقبارزأنثويثديصورةفيهحجرعلىبقيتقديم

.)4:ا(النحت

!ي!عة،

علىالخارجيةبالحضاراتالعربيةالصلاتاتساعانعكس

والنمَش.النحتفنون

،الجزيرةشبهشمالفيآثارمنعثرعليهفيماالقبيلهذاومن-015

لوحةمنالأسفلالنصفعلىمنقوشاًتبيناهفريدمنظر

دائرةمتحفإلىنقلتقدكانت،الحجممتوسطةحجرية

ناهضةسيدةيصوروهو.()ددأ(33شكل)بالرياضالآثار

علىالسميكخمارهاألقت،نوعاَالتقاطيعغليظةالثديين

وضمت.الوراءإلىالمرسلشعرهاوعلىرأسهاخلفية

وجههاتلقاءإلىيمناهاورفعت،صدرهاإلىيسراهاالسيدة

اللوحةركنفي(سفلهاوظهر،دائريةمرآةيتهبماممسكة

معهاالمرآةوضعيخلوولا.(33شكل)مائدةفوقمبخرة

عددمع،التقليدبعضبالضرورةوليس،التشابهبعضمن

6)(4شكل)القديمةممرفيالنساءتصويرمناظرمن r1(د.

مانقشفيالمحلىبالطرازاللوحةمنالعلويالجزءوأخذ-151

لوجه،طويلًاوأنفاً،متصلينبحاجبينلوزيتينعينينيصور

شخصلرأساختصاراًعامةتجريديةوبخطوطكبيربحجم

نصببعضفيالعادةجرتكما،(أعلى33شكل)ما
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قديمة.عراقيةأختاممناظرفيقبلهاومنِ،العربيالجنوب

العزىمثلمالمعبودةمحجبوجهعنتعبيراَيكنلمإنهذا

وقد.ا(رم)7ْمنطقةفيماحدإلىمماثلتشكيلالاوجدالتي

منهمابكلوأحاطاللوحةفيالشكلينحولماأرضيةفرغت

الأوسطوعرضه،سم505العلويعرضه)عريضإطار

.(سم4الجانبيوعرضه،سم3

شكلمرآةمقبضعلىالبحرينفيباربارمعبدآثاربينوعز-152

وقد.نهديهاتحتيدهاتضعالقوامملفوفةأنثىصورةفي

الثانيالألفمنالأخيرالنصفمنمافترةإلىصناعتهترجع

مهىمنطقةفيعليهعثرآخرمرآةمقبضويماثله.م.ق

.35(شكل)السندبحوضكولىبحضارةالصلةذات

هيئاتعلىالمشكلةالمرايامقابضبشيوعراو"."نونوه

منذ)الحديثةدولتهاعصورخلالبخاصةمصرفيبشرية

.دا(آسيا)8غربجنوبوفي،(م.ق16القرن

العرببلادإلىرحلتهعننشرهفسِمايوتينيالمستشرقوقدم-153

انثويلرأسجانبيةلصورةتخطيطاً،الماضيالقرنخلال

مئالعلصناعتهترجحشعروتصفيفةعلويوجذع

أصابهوإن،(36شكل)القديمالمصريالفنيالأسلوب

.913(كبيىتلف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لوحة،الأخيرةمراحلهفيالقتبافيالنقشفنالىوتنسب154-

.بومبايمتحفالىنقلت،جدارينقشذاتمستطيلة

لفتاةالعلويوالجذعالرأسشكلالأعلىنصفهافيوظهر

رأسها.جانبيعلىضفيرتاهاانسدلت،ممتلىءصبوحبوجه

إلىكفهاوبسطالمرفقعندذراعهاثنيمعيمناهاورفعت

قدبطائرممسكةصدرهاعلىيسراهاضمتبينما،الأمام

وأبطرازمزركشاًثوباًالفتاةوارتدت.دينيةدلالةلهتكون

بسواروتحلت،قصيرينوكمين،طوليينصفينفيزخارف

العامتثكيلهافيأقرباللوحةأنوالواقع.عضدكلفي

سجلوإن،عربيةفتاةإلىمنهاهنديةفتاةهيئةتصويرالى

مقبرةالىنسبتهاصحتوإذا.المسندبالخطسطرانتحتها

نموذجاًفيهاقلدالعربيفنانهاأنيبعدفلا،فعلاًقديمةقتبانية

.16(()37ْشكل)هندياً

لأنثىمعدنيتمثالفىِكذلكالهنديالتأثيربعضوظهر-155

فيوتقف،طويلثوبفوقمزرك!ثاًقميصاًترتديناضجة

اليمنىذراعهاوتبسطهونابجسدهافيهتميلطقسيوضع

ما،بعطاءوالبنصرالإبهامبينممسكة،امتدادهاعلىبرفق

3)شكلجسمهابجانباليسرىذراعهاوترسل A-أ

.(ب

لسيدةبرونزيتمثالحضرموتآثارفيالصغيرةالتماثيلومن-156
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اسلوبذووهو.المحترفةالراقصةتثنيفيبجسدهاتتمايل

سومهوراموهيرورىخورفيعليهعز،أيضاًهندي

قبلالثافيبالقرنصناعتهتأريخويحتمل.ظفارفي،القديمة

والقدمين.اليسرىوالذراعالرأسالتمثالوفقد.الميلاد

هفهافاًثوباًارتدائهاعلىيدلماصاحبتهجسدعلىوبقىٍ

اليمنىذراعهاوضعونم.صفوفثلاثةمنوقلادة،قصيرا

قدماكتفيهاعلىبقىك!ا،النايعلتعزفكانتأنهاعن

كانماشيءعنيعبرأو،المرسلشعرهاأطرافعنيعبر

.()161(93شكل)راسهايعلو

العربيةالعصورفيوالمترفينالفنيالذوقذوياستمتاعوازداد

الهيلينستيالطابعذاتالنساءأشكاليقلدبمازمناً،المتأخرة

بضةوجوهمنبهتصوركانتوما،والتماثيلالنقوشفيوالروماني

.t(1)2رائعةشعروترجيلاترقيقةوتقاطيعبيضاءوبشرةمستديرة

متحففيوحفظمأربفيوجدالألباسترعلىمجسمنقشوفي-157

الوجه،ممتلئةالجسدمكتنزةربعةلأنثىممتعتصوير،صنعاء

نصفهاوغطت،ووجههارأسهاحولشعرهاجدائلأرسلت

زخارفبهاوأحاطت،الكبيرةالكروموأوراقثمارالسفلي

شكل)بهاواضحاًالهيليسستيالطابعيتبدىوأسطوريةنباتِة

04)163().
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158-

915-

إحدىفي،لأتتىخليطفنيأسلوبذيتمثالرأسعلىوعثر

وقد.قتباندولةعاصمةتمنعجبانةعقيلبنحايدمقابر

وبينالأولالقرنبينبماتأريخهويحتمل،الألباسترمننحت

الهيلينستيالطابعتقاطيعهوعكست-الميلادقبلالثانيالقرن

ليتدلىأذناهاوثقبت،قلادةتزينهكانتطويلعنقلهالفتاة

نفسمنالرأسخلفشعرهاخصلوانعقدت،قرطانمنها

احتفظكما،القديمالمصريالأسلوبيشبهبما،الحجرمادة

تماثيلمنكثيرعادةعلىباللازوردتطعيمبآثارالعينينمحجرا

بهأخذماومع.قبلهامنالمصريةوالتماثيلالعربيالجنوب

الفنانحفر،السكندريالهيلينستيالأسلوبمنالرأسهذا

محليةعادةعنيعبرقدتشريطاًأووشماًيشبهماالصدغينعلى

لصاحبةأجريتحجامةلأثرتقليداًيكنلمإن،قبليةأو

اسمالحفائرعمالعليهاوأطلق.ماداءمنلتشفىالرأس

()164(.بأ-41)شكلبهفعرفتمريامأومريم

منحجمهيقرببرونزيرأس،المستوردالفننماذجومن

،غيمانفيعليهعز،البشريللرأسالطبيعيالحجم

بشفتين(؟)(نثوياًوجهاًومثل.البريطافيبالمتحفوحفظ

وأهيلينستيةشعروتصفيفة،مقوسمنفرجوثغرممتلئتين

وقد.مطعمتينالجينفجوتاوكانت.خصلذاترومانية

شكل)الميلادبعدالثانيالقرنإلىالرأصهذاصناعةترجع

4216))(ْ.
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فيحفظتخاصةمجموعةمنآخررأسالسابقالرأسويته-016

وحاجبين،متسعتينلوزيتينعينينذو،القسطنطينية

بعضممتلثتينوشفتين،دقيقطويلوأنف،متصلين

الأذنين،تغطيرومانيةأوهيلينستيةشعروتصفيفة،اليء

منيكونانإلىأقربوالراسِ.عنقهيشكللمولكن

منخليطاًوجاء،خارجياًنموذجاَقلدتجنوبيةعربيةصناعة

)166(.الأنثىوملامحالرجلملامح

متحفبهيحتفظ(الخليطةالنماذج)منصغيروتمثال-161

وتنحنيمنخفضمقعدعلىتجلسأنثىمثلِصنعاء،

أسندتهوقد،رشاقةفيبرأسهاتلتفتكما،قليلَابجسدها

الفناناكتفىوإن،رياضيةشبهحركةفيذراعيهاعل

.(43شكل)تفصيلدونعاماتشكيلًاالرأسبتشكيل

جميلصغيرأنثويتمثالهيئةعلىالهيلينستيالأسلوبوغلب-162

جزيرًهآثاربينعليهعز،(تراكوتاأالمحروقالصلصالمن

يمثلمامنهوبقي.أحمربلونلونوقد.الكويتفيفيلكا

صورةيقلدمابهقصدوربما.العلويوالجذعالرأس

فتاةهيئةفيأظهرهاوقد.اليونانيةالجمالرمزأفروديت

)شكللطيفةبراءةتكسوهاالملامححلوةالجيدطويلة

منصنعمبخرةقائممنجزءعلىذاتهالموقعفيوعز-163
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أنثىرأسهيئةعلىجوانبهأحدوشكلالمحروقالصلطل

)شكلأيضاًالهيلينستيالعصرإلىا!تنتميناضجة

f11-جزيرةفيعليهاعثرنسويهَصغيرةتماثيلمنمجموعةوثمة

مثالهاعلىقوالبفييصبصلصالهاكان.كذلكفيلكا

ونذراقرباناًتقديمهافيللراغبينتباعوفيرةباعدادلإنتاجها

أشكاللهاوظهرت.الجزيرةمعبوداتمنإليهمترمزلمن

المألوفة،الهيلينستيةللمعبوداتالتراكوتابتماثيلالشبهقريبة

والخصوبة،()نيكىوالنصرالخلاصراعياتسيمالا

916(.)(4748-وشكلا،46)شكل.)كورا(

بالسعودية،الفاوحفائرفيالصغيرةالبرونزيةالتماثيلومن-)65

وأتاجرأسهازين،هيلينستيةمعبودةاولأنثىنصفيتمثال

قبضتكما،كفهاوبسطتاليمنىذراعهاومدت،إكليل

قلدوربما.مارمزاًبهاتمسككانتالتياليسرىيدهاكف

وأ،اليونانلدىتيخيالربةأوأثيناالمعبودةهيئةتمثالها

.)17ْ(الرومانلدىمينرفاالمعبودة

التالية:الموجزةالأمثلةالسالفةالنماذجإلىتضافأنويمكن

.الملوكمعالعملةعلىالأنباطملكاتبعضرؤوستصوير-166
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فيذكرهسبقمما،بأسمائهنأولهنالتماثيلإقامةواحتمال

.(94،55شكلا)،26-42الفقرات

معبدفيإقامتهإلىالإشارةسلفتالذيدميونبنتأبوتمثال-167

.(41فقرة)تراجعبالحضرالعربيبرمرين

IA(-ارتفاعهبلغ،فتاةصدريمثلتمثالمنجزءirونقل،سم

اللوفر)171(.متحفإلى

نأويحتمل،للمعابدقتانياتنساءبأسماءمهداةتماثيلبضعة-916

05فقرةفي)بهاالتنويهسبقوقد.بالذاتمثلهنبعضها

تدعىلامرأةصغيرحجريتمثالومنها.(52وحاشية

فقدوقد،قاعدةفوقجالسةمثلها-رفيقغيرةمنمكاهل

.)172(راسه

لامرأةنفسهاالمجموعةفي،آخرصغيرتمثالمنأوسطجزء-017

ينل)ذبئمبنتابنةتدعى

صغيرةانثويةحجريةتماثيلأربعةبقايامنأجزاج!أربعة-171

ارتفاعاتوتراوحت،وأطرافهارؤوسهافقدت،مماثلة

سم)174(.5013وبينسم15بينبقاياها

،عدنبمتحفوحفظ،الألباسترفينحتأنثويشكل-172
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لهمانذراًيمثلوقد،يجلوعثزحميمذاتإلىنقشهويشير

القديمة،للعقائدوفقاً)الشعريومعبود،الشمسِكمعبودة

وضعفياليمنىاليدرفعتوقد،(بهيئتهمعاَإليهمايرمزأو

.17(ما)دنباتيبرمزالصدرإلىاليسرىاليدوضمت،الدعاء

بالمتحفحنظ،جالسةلامرأةالصلصالمنصغيرتمثال-173

.)176(قديمةعراقيةنماذجمعالشبهبعضويحمل،نفسه

إلىيرمزقد(سم71*47)مجنحنسويتمثالمنجزء-174

)177(.النبطيةبراكعينخربةفي،حاميةمعبودة

51-Vعمرانمن،شئينصأغلبهاشغلبرونزيةلوحة.

نصيعلومستطيلداخلوشكلت،مزخرفإطاروأحاطها

أبيهيئةيثبهوبما،بشريينبوجهينمجنحتانلبؤتاناللوحة

منهماكلوحفت.المحؤرالمصريالأصلذيالأنثويالهول

كما.الأسطوريةالحياةشجرةإلىترمزقدتخيليةبشجرة

)178(.نخلةمنهماكلخلفظهرت

لتماثيلأخرىعربيةنسويةنماذجوجودفيشكمنفماوأخيراً

تتطلبولاتزال،وهناكهناالآثارو!حفمخازنتحتويهاونقوش

عليها.والتعقيبودراستهاحصرهاإعادة

التيالمحليالطابعذاتالأنثويةالأشكالبعضأوحت176-
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الحجابأوللنقابالنساءبعضباستخدامبهااستشهدنا

السيدةتمثالفيالمثالسبيلعلىذلكوظهر.منوعةبصور

فوقالكاسيةالعباءةأوبالثمملةوالملتحفةلولدهاالضامةالأم

التيالمتعبدةالسيدةتمثالوفي.(أب8)شكلثوبها

القلنسوةثبهماتحتشعرهاوجمعت،ساقيهاافترشت

.(2شكل)المسطحة

سيدةلوجهالمصورالمجسدالتشيهلفيأيضاًوظهر

علىيدلأنيحتملماخلفيتهفيبداوقد،ونحرها

فيوربما.(14)شكلِرقيقهَبيضاءلطرحةاستخدامها

.33(شكل)أيضاَوالخمارالمرآةذاتالسيدةشكل

،012،013،131،015الفقراتكذلكوتراجع

151.

نساءبينالحجاببشيوعللقولقليلةنماذجهذهكانتوإذا

وهو،الجاهليالعصرقبلفيماالقديمةالعربيةالعصور

ضرورةولاكثيرةعربيةمؤلفاتلهتعرضتالذيالعصر

نأإليهايضافأنيمكنفإنه؟هنا)"17(مناقثتهلإعادة

الهلالمجتمعاتبعضعلىجديداًيكنلمبالحجابالالتزام

القديمة.الشرقيةالخصيب

الآشوريةالتشريعاتعنأثربماذلكفييششهدأنويكفي-177

تقدير،أقلعلىالميلادقبلعشرالثانيالقرنفيدونتالتي
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إلىالرأسمنمحجباتالنساءحرائرخروجإصرارطلىعلمن

تسلكأنوعلى،وحدهنخرجنسَحتا-؟ذالا،القدم

حينفيوذلك.سادتهناصطحبنإذاسبيلهنالجواري

للمعابد،أنفسهنوهبناللائيالكاهناتالتشريعاتأعفت

الإماءعلىذلكمقابلفيوحرمته.الحجابارتداءمن

متحجباتضبطنإذابحيث،التحريمتمامالهوىوبنات

بالعصىوضربنثيابهنمنجردن،بالحرائرومتثبهات

علىالتشريعاتوأوجبت.رؤوسهنعلىالقاروصب

صحبةغيرفيمحجباتالجواريرأواأورأوهنإذاالمواطنين

ضدهن.بالشهادةويدلواعليهنيقبضواأن،سادتهن

أذنيهوثقببجلدهذلكتنفيذعنيتغاضىمنوتوعدت

شهراً)18ْ(.الملكأعمالفيوتسخيره

صاحباتبعضبهظهرتفيمايكونفقد،آخروجهومن-178

ومثلتإليهاالإشارةتقدمتالتيالأخرىالعربيةالتماثيل

الهنديةبالهيئاتوالمتشبهات،العارياتوشبه،الراقصات

والرومانية،(الشرقيةالإغريقيةأي)والهيينستيةوالفارسية

النساءهدايةفيالكريمالقرآنقولعليهيصدقأنيمكنما

ولابيوتكنفيوقرن)-الأحزابسورةمن33الآيةفي

عهوداعتبارأمكنإذاوذلك،(الأولىالجاهليةتبرجتبرجن

ممثلةالعربيالجنوبفيالمبكرةالتبرجوحبالبذخأوالرفاهية

المألوفالتقليديبمعناهالجاهليالعصرتقدمتأولىلجاهلية

)181(.الشريفةالنبويةالبعثةعهدسبقالذي
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طح!--مى

+!م!"

قطور()هابفي)البوءاتكاهنةبراة()اوبرأت-ا

101(،46الفقرتان)وتراجع
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قبلة2-جاهليةضكل

201(النقرة)وتراجع
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تؤدةفيتخطو)مرأة-بأ-3ضكل

301(الفقرة)وتراجع
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ومعطيانهابعطانهامنثرةايقةنرية-با-4شكل

(40Nالفقرةوتراجم-النلافصفحة)انظر
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عمايللبابنتتمثالبقة5-ضكل

501(الفقرة)تراجع
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تطلعةتويةاثىرأس6-ضكل

601(الفقرة)تراجع
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نقيديةينةفي)؟(انثىوجه7-ضكل

701(الفقرة)نراجع
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وويدهاعباءةذاتام-با-8شكل

801(الفقرة)تراجع
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.تربانعقدمة9-ضكل

901(الفقرة)تراجع

.دلالفينأودأنثى-01ضكل

،011الفقرتان)تراجع
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"؟ءلاغ

!133؟كل!ش!3

عئئ،ط-

اء."ء"3

!

نهللامرأة-11ضكل

114(الفقرة)تراجع
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،وثراءضبابذاتامراة-12ضكل

115(النفرة)نراجع
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مقامذاتتانية13-ضكل

(1I"tالفقرة،دراجع
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رقيقةوكلالةصبوخاثويوجه-14ثكل

117(الفقرةتراجع)
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نسويةدمى15-ضكل

11(8الفقرة)تراجع
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116-خضكل

الففرة)نراجع

127

!!حهص*جم!"8
6يم-عغ+؟عب!!ي3مم2

ص:..-مم
؟خ!!.،!زور:.كع-ةلم

،جمو!ءول!و!ى؟ئج-.د".!.

بدايخةدمى

)911
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عءص!*إ!+ش!!مء؟ء!ص

ل!كا!!"!7كا!لما!ث!ئمء!!ءتر!!كم؟أ-س!!!

7-تجاخَرّ!؟**كالمو!ض"+!ض+به!!!ش

كا!!يير!!اجم!!م!م!فيلم4+!-:!ص*!بهو،-ط!-!وو!!

!"ء!!ح!صيم!،!!!لم+!*لاء-ط!ءإ+-

!*!كا3

!!!!

!!!به!ئنع!

!!7؟-7-ء

7--!!س*لم

اتجاعذاتثريةيدةv-1شكل

121(الففرة)تراجع

N (A
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العانليةحياتهافيئريةجدة18-ضكل

123(،122الفقرتان)تراجع

912
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الضفائرفواتمننتاة91-شكل

124(الفقرة)تراجع

والدناعالحربراعية02-ضكل

('51الفقرة)تراجع

135
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المجصرة؟(مقدم)اومفدمة-12ضكل

126(الفقرة)تراجع

11r
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وتري!هزوج22-ضكل

(ITVالفقرة)تراجع

132
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مقدتانثىضخمة23-ضكل

128(الففرة)تراجع

133
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نكاةفيأثى24-!نكل

912(الفقرة)تراجع

M
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!؟

عل!!
؟ظا
ث!ا
!!

!6ح!-.7*..-!م!البِت!4 .+3.،.-!بء؟!ه!7عه-*ةءج!.ًت---هـ
،؟.لم+3.ة-..!سص.!-04"

!"!--ء*%صتجم!لأيكل!ر-ةه.س-،*!عيا!.يم(خلا

!،.-،؟:*!901.طبم\،ئف.؟ءأ+"*ء 4؟:2!!3!ا-.؟6ء-!.+

-ث:*.!سيا،؟بم!بخ3-\،3-لمجض:،.!،لمع!،...:-3-ش-:-هـ ء03!-..،،نرلم."ه
،..*-.ف.!ع!--!.،..!حمحا4ححبنج--.*-َ-ء-.:بيم

؟-ت؟ءئرفخ!.-ء.ش-!!يز**ول!لْأيم2..!..ظتْ"*
-6؟*خجي.!ت.؟--تي:ء..-.-،َ.ء+3إ-.لإ.!ا!

بم).ن!؟-ء!خأ؟،ب!كل!يء-"،-!ء*36+ط!،؟ءَ ء،اد..،3شص!إ.-

-..*-!.--
؟..!*؟:!-!ع.ء.ص.ءخّت--!-.َء!-"13!لاةكلغ!ج!يمصص----.:

،:.--03ت،-!8!1ء0كا.--.-صه

؟.*،ات--د-*!ص-َء-،---..-?بم-ً.
،:-ة.برء-.حه-بر-ت.-4-أئم...*!كت-ء.،

.لى.-7!3*،؟!+!-ء*--?،*."لا.-َ!ص-

!!ةذ"--بْخيخط!شنف-!."،.!جنينج*.؟ْ".+تس!س!41ج

..-.؟-."0،01-".-
3--

.-.+زرتجًىتخحَغ-!؟..فء.3-ةت:ء،-".!*--

كأ3ء؟ت*طءف!ح!ص!حكل؟!فخْت-كَىلمجبم!)!ضنختشممص*-+:،:ص!م-.
!!ء،!حىم!بطلا

135
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!ءس!*َ"بر..الم-ر.!"

ءالم!لئف!ممهـ-..لم-ممر-حمل!
سبأ!و.6+لم8لزيه

صئ!ء.ككعهث!9ء!صبهن
سعى.ت

العلوكط(الجزءفيالعودعلىوعازفةجارية27-شكل

135،الفترة)نراجم

136
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المعبدراقماتمن28-ضكل

138(النقرة)تراجع

1كأ*!للِأ3

بدانبةرفصات92-ضكل

913(الفقرة)تراجع

137
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!!!ش-َا؟-+!!هـ

ثيةلأ!-*3.

!؟-؟مع+3،+ا.-،*!يه!شءلم

لمبم:*!!!صِ-ص؟ة:!*!ءَا

!،-ء"-ير

ثضطنه!خيءغ،!بر،+،

،!لاء-،-!،في+في!-

اىوو**فلأطل!

!-أجمي

بَ!ء!--

كاع!إلإ-ءة3؟؟لمَ

*ول-!ئخ!سَ)

لا.دصة+-؟3؟/ع-

لاّشط!-3ء"،

لىس-ءاأ

واخصابعناق31-ش!كل

146(الفقرة)تراجع

IrA

)3(بضىتمثال03-ضكل

(ur;الفقراجع))

بدانيانوأئىرجل32-ضكل

147(الفقرة)تراجع

http://www.al-maktabeh.com



الأسفل(الجزء)فيمرأةذاتعريةجدة33-ضكل

151(،015الففرنان)نراجع

Ira
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بر"في،،-:حمْلأ*!كل!!ةبر7لأكل!:-.!ء-،،ء(،"

:-ً"كأ؟ف-كيب،برلمج-م!س!*ت؟+،كل!ة

مرأةذاتمصريةيذ34-ثكل

015(النترة)تراجع

!

لقاةنصفيتمثال36-ضكل
(153الففرة،ساجع

أتىهئةعلمر%مقبض35-ضكل

152(ا!ة)نراجع

014
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مي!بم

!،

!!ا،

والطانرالية37-ضكل
154(الفقرة)تراجع

141
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فأنفةمتعبدة38-ضكل

(toeالفقرة)تراجع

III
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عترفةراتصة93-ثكلل

156(الفقرة)تراجع

143
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،ص!

01)،ك!.!لأ،!
**-ا!أ.

اء!؟/،3س"بريى

ى؟دء*كئ!ء7
*!غص!.؟+يرص

03،،--،َ.ءوِل

الكروأراعية04-ضكل

157(الففرة)نراجع

144
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)مريام(مريمرأس-با-41ضكل

158(الففرة)نراجع

145
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رومايخةثعرنصممة-ITضكل

915(الفقرة،دراجع

ا11

نتمطىسيلة-43ضكل

161(الفقرة)تراجع

http://www.al-maktabeh.com



افروديتضبهة44-ضكلل

r(62الفقرة)تراجع

147
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الرومانيالعصرمنمجمرةفيرأس45-شكل

163(الففرة)نراجع

8،1
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للنذورنويةتملألبلتوالب46-ضكل

164(الفقرة)نراجع

IB
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والخصوبةالتربةراعبةكورا-47شكلل

المتعربة()اليونانية

164(الفقرةلهما)نراجع

النمرراعةنيكي48-ثكل

المشعربة()اليونايخة

015
http://www.al-maktabeh.com



ببري

!!!لم/

العملةعلىقرينهامعنجطةملكة94-!ثكل

نبطيةعملةعلىوملكةملك05-شكل

t(66'24،26الفقراتلهما)تراجع

151
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البحثومراجعحوا!ثي

في-الجاهليةفيالمراةعنالقديمةالإسلاميةالمصادراستشهاداتبعضتراجع-أ)1(

وحواشها86-85،-99،0882-69:لأهميتهاودقاًالمرقمةالفقراتسياق

الأولى.التمهيديةالئلاثالصفحاتهدهجانبإلى،البحثهذافِى

الإسلايةالمؤلفاتعكثأنهافياعمدتالتيالحديثةالدراساتمنويراجع-ب

العتيقة:والآثارالصوصدون،أساسأَالقديمة

والأممالعربقدماءعندوالشاسيةالاجتماعةالنظم:جمعةمحصودمحمد

فيالمرأة:الحوفىأحمد،AA-74،81-14ص،9111القاهرة-الامية

والمخمع-الأسرة:وافيالواحدعبدعلي،5491القاهرة-الجاهليالثعر

كحالة:رضاعمر،القاهرة-الإسلامفيالمرأةمركز:عليأمير،4591القاهرة

فيالمرأة:الهاشميعلي،9591دتق-والإسلامالعربعالميفيالنساءأعلام

بغداد-الإسلامقبلالعربتاريخ:عليجواد،0691بغداد-الجاهليالعر

أيضاًانظر)303-275،892-277،274-252ص-5بر-5591

بيومىمحمد،14(71-6891بيروت-الإسلامتجلالعربتاريخفيالممصل

الاتجماعة-العلومكليةمجلة-القديمةالعربيةالحضارةفيالمرأةمركز:مهران

.7791الرياض-الإسلاميةسعودبنعمدالإمامجامعة

البحثخلالمنالعربيةالمر(ةمرصوعفيالأوروبيةالظروجهاتمنولراجع-ج

أساساً:الجاهليةالحياةفي

Barton, .G ,.A Semitic and Hamitic Origins, ,3491 ;911-59 Henninger, Die

Familie bei den heutigen Beduinen Arabiens and seiner Randgebiete. Einc

،4391.Beitragzur Frage der ursprunglichen Familienform der Semiten

.Lichtenstadter,,.I The Women in Ayyam el- Arab,;3591 'O Leary, De Sacy

153
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Arabia before Muhammad, ,2791 ,391-091 :302-102 Perron, Femmes

Arabies avant et depuis 'I Islamisme; Smith, .W ,.R Kinship and Marriage in

Earlyآ Arabia, ;7091 Wilken, .G ,.A Das Matriarchat ( das Mutterecht) be

den alten Arabern

بيروت-العربعندالأمومة:بحنهوانالخوريصليابندليالعربيةإلىترجمه)

2091).

العريةالمرأةلوونالمتصلةالحديثةوالحربيةالافرنجيةالمؤلفاتبقيةوتراجعد-

.وهواثالراهنالبحثمنالاتسياقفي،الحاهليالعصرشقفيما

.altenSud- Arabienأ+See, however. .N Rhodokanakis. Die Bodenwirtschaft

;1491,.A .F .L Beeston, Temporary Marriage in Pre- Islamic South Arabia

25-21.(.)78914.Arabi! n Studies

.أدناه08حاشيةمراجعتراجع)2(

ussenء,أ-ا+ا,9091"1() et Savignac, Mission ! rcheologique en Ar! biة.R ,.R .P .P J

;1491 .E Littmann, Nabataean Inscriptions, in Semitic Inscriptions, ,1491 also

:.f.A Kammerer. Petra et la Nabatene.-1 II5391ا..inBSOAS. XV

;0391-9291..J Cantineau. Le Nabateen.,11-1.0391;3291 .R Savignac

01.Archaeologist.;5591!؟اJ4291:3891...Rev.Bibl..:35-3291 .Q .D.A P

1701-886:.Starcky.Petra et la Nabatene. in Suppl. au Dict. de la Bible, VII

.N.Glueck..3ولواالأ.ل Deities and Dolphins, The Story of the Nabataeans

of Nabatae! ns (from 601 .A ..D ;6191 Philip CلإRiddle. Political Histor

.eans. .._ _7391 etcفيHammond. The Nabat

)1(8..J.Euting. Nabataean Inschriften. Nr

القاهرة-الإسلامقبلماإلىتطورهوتاريخالعربيالخطأصل:ناميمجسخليل

704-رقمنص-`4141 - 4" o.

.Euting.op..ملا7)5( cit

93ص6-نص-الابقالمرجع:ناميخليل - rA.

154
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)6(27,91.14,18.8,4,3,2;.Euting,op. cit., Nos

J,.S.-+ع Mission =( .R ..R .P .P Jaussen et Savignac. Mission archeologique

Arabic), ,I No. ,32 ,291-091.pp ,242 pI. XX; ;79.11 etc.; .F .V Winnett and

.W..L Reed, Ancient Records from North Arabia.,0791,153.p no.;97 etc

)7(242;8091,,Jaussen-Savignac, Revue Biblique

ردرهذه9:وانظر،91نص68--67ص-الابقالمرجع:ناميخليل

:"مناةعبدبنت

93.3791,.F..V Winnett,A Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions

Euting,op.,66-65..tic.73ء)8( No.24 = H

Ibid..,45-44.الا.)9( No

)01(36.Ibid...51-05 No. 13 = H

)11(.7.Ibid...05-47 No.12 = D

)12(12...d.,95-58 No.91 = Dآbا

)13(33..Ibid.,,53-51 No. 14 = H

14()03.Ibid...35-33 No ، = H

)01(39-09;,Littmann.Semitic Inscriptions. IV

YAص3-نص-الابقالمرجع:ناميخليل - YV.

".بحلهأذينتلهبنهديخمرتدينفثمه9)16(

.DeVogue..13ةا Syrie Centrale. pl

.27صا-نصر-الابقالمرجع:ناميخليل

(V)3.41.ا.no. ,141 p91011؟.rinof Hani. A D A Jله.G .H L ،+! ester, The C

الديد،الحزنمنالقبرعلىوالحمىالترابوحثي،بالحجارةالرميالرجم

فوقه.المقامةالأحجاركومةمنإليهحجرإضافةأو

والآكامالقوررؤوسعلىبعضفوقبعضهامكومةحجارة(والرجام)والرجم

،الرضامدونضخمةحجارةهيأو-('15ص-16!-العربلان)

ترجموالا9:وصيتهفيمغفلبناللهعبدوقال.لينمالقبرعلىجمعتوربما

551
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يكرنوالابالأرضسووهأنبذلكأراد-الرجمعليهتجعلوالا(ي،"قبري

منماً.

)18.32.Lankester.op. cit.. No. ,42 p

)91.L .A Tregenz! and .J Walker, Nabataean Inscriptions from Eastern Desert

156.9491,,ofEgypt, Bull. of the Faculty of Arts- Fouad I Univ., Cairo

)0223.J.-,.S Mission,.1 no

.اكعبوأمقبرونجو(هدىأو)دى(؟أخندهمأو)وأحبرواهنأدكيربنىء"21(

-.J.0154,.S op. cit.. .1 no. ;18 Winnett and Reed, op. cit., ,98.on p

)1'1,.CIH,;891 .G.A Cooke, North Semitic Inscriptions.,08 Euting, op. cit

!.2.=(،.3،-92 No

)23.Ibid.,.68-67 No. 26 - .D1 I

Ibid.. .07-68 No. 27 = .D .01 ( TI

Ibid., ,71-07 No. 28 = .D .91 (To

)2613..I4-04..dibI.No. =R D

)2701.R Dussaud, Numismatique des Rois de Nabatene. nos. ,13 .65,17 pls

011 :I IV. .6 etc.: AJ. .302.291.4091 .215 :216 .G .F Hill. The Ancient1)(7ة.

15,6:1591,,Coinageof Southern Arabia. Proc. of the British Academy

.logueof the Greek Coins of Ar4 bia, Mesopotamia and Persia( in Britح41في

.s .). :2291 etc7لا

)2812-11...cit+69..ه,Fig. 5a; Glueck).5591(4*07111.Starcky.BA

C.!ااأل92( .I ..S 011 313 ..1 ;354 .R .E .S .1423 ;1434 Cooke. A Textboo

955.9591,..North-Semitic Inscriptions.185 -;187 .J .T Milik. .R B

.'J..T Milik. Liber annuus .X,0691-9591.015-148 (Y

."عوذالعل.هلمطنفمرتنجىسنتهرجموبنىأختهعلووجم!31(

.دناهأ33حاضيةوانظر.الكلامعنالإمساكحتىالحزناشتدادوالوجوم

14..E.Littm.++4*3 faitic

601
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)32(.7 Winnett, An Arabian Miscellany, Annali dell Istituto Oricntaleع.ed

452.Napoli..7191 p

(rr)"منورغمتوعب!ترحتمتتأختهخلدعلووجمتمالعصمبننصب

."ممت

وبحركبالفتحالوجماللانوفي.القبرويعنىرجمكلمةوجملفظبرادفوقد

شمالفي:الجاسرحمد:الظر).أوجامجمعها،عادصنعةمنمركومةحجارة

.(62ص-الجزيرةغرب

94..Th4 mudic

ص-7791الدارة-كندةدولةعلىجديدةأضواء:الأنصاريالرحمنعبد34(

-6ص-9791الرياض-ا!-العربيةالجزيرةتاريخمصادر،401-501

إ.همتعتعصمبنت"اقحمد33(

-.J..S op. cit..011 no.:76 .W Caskel. Lihyan and Lihyanisch

.!دورتعلسعدتسعدهلهى369(

.182ص-الاميةاللغاتتاريخ:ولفنسون

udic Inscriptions. ( rVة+nite and Thةof the Lihyلإu.17.3!2. Winnett. AStudا+

.؟.03

rA)ورثهمولذتهخبرتوغرثتوخقت"لبن".

ص7-بر-الإسلامقلالعربتاريح:عليجراد

93)pp.79-69.؟.op. cil., no

مروجاوقارن،3:272-ربهعبدلابنالفريدالعقد04(

.39ص-!2

بنت.سلمهبنهالتخرجزدبنسمنعد"نفى41(

it. A Study of the Lihyanite and Thamudicا++آ*.ل!

فرصهكتبفناهصلمرهدقتقسمبرتإشملت42(

701

.Winnett and Reed

للمعودي-لذهب

نه"خرأو
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.62.2 Caskel, op. cit., no.,91also؟-.J...S op. cit.,011 no

فرضهأمهعلهنذرتهمذللمنخلشتقنبنتهبعدنذرتددبنتأمتيثعن!4()3

""وسعده

101.,.J.-,.S op. cit.,;26 Caskel, op. cit

.74ص-القاهرة-اليايصيحفرموتتاريخ:اليافعيالبهكرىصلاح)44(

أساءمن(بوويعتبر."إلهابرمرينلهأقيمدىدميونبرتأبودىصلمتا9)45(

،41-04ص)6591(-21سومر-الحفركتابات:سفرفؤاد.الخب

.6491وسومر،6291سومركذلكوانظر،32

)46(.y. PalmyreظCf. .W Wright, An account of Palmyr 4 and Zenibi .4 .J Starc

;5291.Cooke. Palmyra, in Encycl. Britannica.;6591 etc

\.rr-132ص-الابقالمؤلف:ولفنون

47()392.Sharpe,History of Egypt

)48(.W Phillips, Qataban and Sheba, .5591 174 - ;176 ! lso, .A Jamme, in

Archaeological.ةا؟ة:291-191 Discoveries in South Ar

.أدناه101فقرةوتراجع7-رقمعرصخزانة-عدنمقحفدليل

(OA)035;ة.J..A Jamme, Pieces epigraphiques.591.p f

05()42..Hamilton;7 see below, n

.025ص-الابقالمؤلف:ولفنسون)51(

.M Lidzbarsky, Ephemeris fur semitische Epigraphik, !,3,I 0937S

)52(.A Jamme, Notes on the published inscribed objects excavated at Heid Bin

0536591.,Aqil,in,5191-0591 Washington

.81-97-78-76.75.73.72-71.07.66.45.43.03-92.17.etc

=،ح+.761و.03992925.+.875و.1017+1131.780144!01817.178801774

,1818.,1822,7491,8002,0102,6402,2162.2276.2277,2003 etc

(J.Ryckmans. Le Museon.478-477,6691.)548.J( (or

(Hamilton;9 .A Jamme. Remarks on the South Arabian Inscriptions (a t

IDA
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52-1515691..Hamilton.JAS

)40717(..J Ryckmans, op. cit., 794 (Ja

5)lمجلة_وشمالهاالعرببلادنجوبمنقديمةساميةنقوشلر:نامييحىخيل

.2803-ص4391--الأولفؤادبجامعةالادابكلية

)57

,t,H.derenbourgء03.85!011 Etudes sur 'I Epigraphie du Yemen,،1105+JA
256آ

Ja ,764;4-2 Ryckmans, op. cit., .005 A0(

جنوبية.عرببةنقوش:نامييحسخلبل95(

.252ص-السابقالمؤلف:ولفون06(

.093.Lidzbarsky,op. cit., ,3,11 S

J..H.,,1237(أ Mordtmann, in ZDMG,93,235 Taf.;4,3,11 Grohmann, op. cit

3..Taf.XXIII

.133ص-7191-ولغاتهمالاميون:ظاظاحسن62(

.الزهرةبمعنىويلمقهوبلقمهإلمقاسماءتفسيروالبكريولوانالهمدانيخمن63(

See, .D .M Muller, Die Burgen,... ;729 .D Nielsen, Der Sabaische Gott

0191.,Ilmukah

)11-K.Mlaker, Die Hierodulenlisten,;72-1.pp .J Ryckmans, Les "Hiero

,lacolonisation Mineenne. Scrinium Lovanienseح،dulenlisten" de Ma in

.61-516191,

)65,G.Ryckmans, in Revue Biblique,,3391 also in Museon,,58 ;.f2-.JS

32,03,28..op.cit.,،11 nos

.الزواجعقودتوثيقفيدورهامعينفيالملكيةللإدارةكانوربما

132.6391..A.Grohmann. Arabien

)11.A .W,.F Jame, Some Qatabanian Inscriptions dedicating "Daughters of

46-93.)5591(,138,God.،, BASOR

95؟
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)67(2.874,mmeل

)68(868..J

ل187.)96(

)07(986..J

.087.J((V1

(2.T Weiss Rosmarin. Aribi and Arabien in der B4 bylonisch- Assyrischen (V

64:..f.14:.f .E Forrer. Provinzeinteilung3291ا..Quellen.J S 0 .R XVI

;.f .A Lec.4191(ا(mic Arab Queens, AJSL. LVIIIة.N Abbot, Pre- Isl

Oppenheim, by .J .B Pritchard. Near Eastern Texts relating to the Olc

Testament, ,5591 ,312,192 ;7.n .R Borger. Assyriologisch and altarabische

,5791Miszellen(.لما!) Orientalia. XXVI

(D..D Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylonia.01-777.772 (Vr

284.283,,778..818;.f Leo O! penheim, op. cit

(Luckenbill,op. cit.,;55,18-17,11 Leo Oppenheim. op. cit.,.285.286 (V t

)75(.t Mus. ,8703.K K ;5034 .M Streck, Assurbanipal and die IetztenاBu

assyrischen Konige..., 217 ,.f 223 ;.f Luckenbill op. cit., ;439.049 Lea

103.792,,.Oppenheim.op. cit

)76(!01.R Campbell Thompson, The Prisms of Esarhaddon 4 nd of Ashurbanip

,3191.;02 .D Opitz, AfO,.3191 7;.f .M Streck, op. cit.. .T Weiss Rosmarin

292.192...op.cit.; Luckenbill, op. cit.,011;552-055 Leo Oppenheim, op. cit

103.003,،892-792

(VV)كوسرو"أو"كومرا9بلفظالآراميةاللغةفيالكاهنعنعبر".

3391.,J.Lewy. Z,A XXXVIII (NF ,)VI243..f .E Ebeling, MAOG. VII

.,86.!.n ;a Leo Oppenheim, op. cit.,,103 n

(See also, .R Borger, op. cit.. 001 ( VA

،202ص-بالقاهرةمعرب-القديمةالاميةالحضارات:موسكاتيسبتيو
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97(

08(

81(

82(

83(

الامية-والأممالمربعندوالسياسيةالاجتماعيةالظم:جمعةمحمودمحمد

،09-75ص-9491القاهرة

69حاشيةوراجع-2091بيروت-العربعندالأمومة:ولكن.أحنحا+

7091.,W..R Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia

33.,H..J .B Philby, The Background of Islam

سورة،59وآية،67آية-عمرانآلسورة،1`11-135آية-البقرةسورة

آية-يون!صورة،161وآية،97آية-الأدعامسورة،125آية-الناء

عورة،03آية-الرومسورة،123وآية،012آية-النحلسورة،01كا

.هآية-البيةسورة،rا-r.آية-الحج

:3-للشهرستانيوالنحلالملل،921-4:217-الطبريتفير:وانظر

-rte،2:691-الأرببلرغ،Irv:8-لياتوتالبهلدانمحجم،231

248.YV،لابنالمحبر،99:االفدا-لأوالثرأنجارفيالمختصر

الكامل،5-91:2-للأصفهانيالأغاني،141،236،237:حبيب

الحوفى:أحمد،092-حزملابنالعربأنسا!جمهرة،928:أ-للمبرد

-263،.24-102،302،502،238ص-الجاهليالعرفيالمرأة

266.

لابنالمحر،2:271-للقالىالأمالى،3i-:14-للأصفهانيالأغايى

:ا-اليعقوبىتاريخ،144-143:ا-هاماب!سيرة،433-حيب

241،18 17- : 2 ، 288 ، Yin،للمعودي-والإشرافاتنبيه

أعلام:كحالةعمر،422-421ص-الابقالمؤلف:الحوفىأحمد،174

.121-111:االنساء

،2:04اليعقوو-تاريخ،028282-،2:691-الطبريتاريخ

.7989-:أ-للبلاذرىالأنساب

ديوان،5:391-الطبريتفمير،33-الأمالى،16:94،39-الأغاني

المؤلف:الحوفىأحمد،24-للمرزبافيالنساءأشعار،8-الطائيحاتم

.925،266ص-السابق

W

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إيضاح:العواتكعنوانظر،06،042ص:نفسهالمؤلف:الحوفىأحمد)84(

:12-العربولسان-مخطوط-للزبيديالعواتكعنالإفصاحفيالمدارك

الطاهرةالريفةالمرأةهيالعاتكةأنومنها،46:ا-العيونوإنان،351

قومها.بينوالرئاسةالرأيوذات،ونبهاحسبهافيالصافية

الأمثالمجمع،2:101:الأغاني،3:471،473،477-البلاذري)85(

وقمتهاالجاهليالثعرممادر،الأسدالدينناصر،2:46-للميداق

ثموديةوانثى،الحجرعلىتخطثموديةفتاةوعن،046-045ص-التاريخية

.49حاشيةانظر-القراءةفيتتلعثممنبممنىربماسحفباسمعرفتايضاً

(Al)اشعارفيالجلساءونزهة،للطرواحالنساءوأخبار،للمرزبافيالنساءاشعار

،544-476،477-466:السابقالمؤلف:الحوفى،لليوطىالنساء

048-484.

(l(AV5-ياقوت،2:211-الأمالى،161-8:4،151-للهمداولإكيل:

:ا-للمرزوقيالحماسةشرح،692:-3للألوسىالأرببلوغ،35-37

،3:322-للجاحظالحيران،2:111لتنيزيالحمايصةشرح،185

.323327،344-،316-الابقالمؤلف:الحوفى

(AA)ومصادره،011-901-نفهالمؤلف.

.ومصادره،222223،227--نفسهالمؤلف)98(

.ومصادره،922-نفهالمؤلف()09

لجريراالنقائض،1:928للميرد-الكامل،25-:91-الأغاني)19(

.3:45للألوسىالأرببلرغ،141المحبر-،264(-والفرزدق

المؤلف:الحوفىراجع:وعواملهالوأدلموضوعتعرض!التيالحديثةالمؤلفاتمن)29(

ص-5!الابقالمؤلف:عليجواد،ومصادره،242ص-الابق

عبد،123-911ص-الابقالمؤلف:وافيالواحدعبدعلى،892-303

عبد،55-54ص)6791(العربيةللدولةالياييالتاريخ:ماجدالمنعم

سعد،613617-ص)6791(العربتاريخفيدراسات:سالمالعزيز

بيوميمحمد،903ص)7591(-الإسلامقبلالعربتاريخ:زغلول

.232245-ص-الابقالمؤلف:مهران
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)39(

)49(

)59(

.W .R Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, ,7091 037 .f Hastings

966.,Encyclopaediaof Religion and Ethics, 8091 0 ,2191 I

يوأدفلمالوئيدواجا،الوائداتمغالذيوجدي:الفرزدقفخروانظر

تعرضعلىيدلقدمما،(477-الفرزدقديوان،4-91:2-الأكافي)

للوأد.معاًالجنين

0636191,,Seefor example, .W .F Albright, The Archaeology of Palestine

.142145-الفقراتوانظر

،057,stoirede Thamoudآ.A Von den Branden, H

محمدالإمامجامعة-الاجتماعيةوالعلومالعربيةاللغةكليةمجلة:الدسوقىخالد

.592ص،7691الرباض-الإسلاميةسمودبن

إلخ.،لبِدوالاعر،الغديربنوحسان،أوسبنمعنعنروىمامنهاكان

،67،للثعالبيوالظرائفاللطاثف،01:157،14:89-الأغاني

للآمدى-والمختهلفالمؤتلف،r.4:ا-الأصبهانيللراغبالأدباءمحاضرات

.البيد-ديوان،164

0886،511-67720-ص-الابقالمؤلف:الحوفىاحمد)69( - g

،02ص-(091)2-العربعدالأمرمة:ولكن.أ.جوقارن.وممادره

إلخ.32،35،43

W..ح .R Smith, op. cit., ,6 ,015,47,41,37 et

الكتبدارمخطوطالعراء-منأمهإلىنسبمنذكر:حبيببنمحمد)79(

وكذا،والميداني،عبيدةابمنلكلماكةأخرىرصاثلذكروورد.المصرية

عدومنهمأمهاتهمأحياناًالىبالانتسابآخرونواضتهر.الكريصعيدأبي

بنوأوس،منقذبنوقي!،ثوربنوالأشهب،نُدبةبنوخفافIمناف

،68-الابقالمؤلف:الحوفىأحمد.وغيرهمياليلعيدبنوريعة،مغراء

83.-السابقالمؤلف:جمعةمحمودعمد

(.)429162.L.Della Vida. A J
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(Jaussen- Savignac, Mission, ,I,136,123,911,89,138;638,402,185 .F .V(AA
3791,,Winnett,A Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions

;47.04.93.37.35,Winnett and Reed. Ancient Records from North Arabia

53.;111,011,601,87,84,83,08,0791..W Caskel, Lihyan and Lihvanisch, Nr

)99(1!Josephus, !* ,r ;3,92,1 Antiq., ;14-9,6,7,IVX Kammerer, Petra et

377.-375,Nabatene,212 - ,214 .N Glueck, Deities and Dolphins

كاهنةأمهاوكانتوسلمى،إيلمؤ:المالشلعلىلحيانكاهناتمن)001(

والمعيية()اللحيانيةالنموصفيالكاهنعنوعر.إلخهأ،وبهنى،ايفأ

النصوصفيافكلامعتثابه،()عربيصاميلفظوهو،افكلبلفظ

يأ"لتافكلعلمذiمثلًاوقل.الأكديةالضوصفيوأبكللو،المقه

اكتبمثالعلىوكاهنأفكلوصرفت.اللاتكاهن(علمذواو)عليمهذا

الصفةعنمختلفةدييةصفةلهكشخصالأفكلالأغانيمؤلفوذكر.وكاتب

دريد-لابنالاشتقاق).إلخ..الجعيدبنعمركانوالأفكل،الدنيوية

انهالأثيرابنولذكر.(21:186،:15-للأصفهافيالأغاني،791

ثاكلهم.فيالناصيثيرهاكاهةالحجرفييوجدكان

.3, op. cit.,,1,24,27;277 ,R,4593;16 Caskel, op. cit.,;924 Van(.-ned

.Branden,Histoire de Thamoud,,37 a

1()0126.4,,Strabo,XVI

".أفكلتهنالبهنىمرأةترقهمهمنهقرتأحرم"بعلمن)201(

،.3 op. cit.,،11;64 Caskel, op. cit.,,12.rN .S;81 Winnett, A Studyل.-fo

17.,theLihyanite and Thamudic Inscriptions

.8291صعاء-جامعةمنثوراتمن-البئيالمعجمراجع)301(

-Beeston, Ghul, Muller and Ryckmans, Sabaic Dictionary, ;8291 Bees

ton, Sabaean Inscriptions, ;4 Museon, ,5291 ;927 Temporary Marriage in

.Pre- Islamic South Arabia, Arabian Studies, 4 ( ,)7891 21 - ;92 etc

-4891-الأولفؤادجامعة-الآدابكليةمجلة-الأعلامأسماء:ليتمانأنو(01)4

.05-41ص
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اللهعبدمحمدويوسف،اللحيانيةالأسماءعنالأنصاريالرحمنعبدوراجع

الصفوية.الأسماءعن

1491,.E Littmann, Nabataean Inscriptions, in Semitic Inscriptions

BSOAS, 15 ( 5391!) 1 -،; .A Van den Branden, Essai de Solution du

,Problemethamoudeen,كه8.5891,2-1,07 Bibliotheca Orientalis

.L Harding, An Index and Concordance of Pre- Islamic Arabian Names

and Inscriptions, ,7191 .A al- Ansary, A Critical and Comparative'Study

.ofLihyanite Personal Names

،6191القاهرة-القديمالمصريالمجتمعفيالأسرة:صالحالحزيزعبد\()5.

،6376-،21ص-6691القاهرة-القديمةمصرفىوالتعليمالترية

للدراساتالمصريةالجمجةمجلة-القديمةمصرفيوالفلاحالأرض،ومصادره

.ومصادره،25،37-42ص-7491القاهرة-التاريخية

ص-8491-الرابعةالطبعة-القديمالأدقالث!رق:صالحالعزيزعبد)601(

432،451-452،454،455،564،465-467,205،

ومراجعه.ومصادره،5)52-)0

،63-6291بغداد-العراقيالقانونتاريخ:الحافظهاشم:أيضاًانظر

الحاصالمؤتمر-القديمالبابليالعهدفيوالطلاقالزواج:الهاشميرضا

.581-265-9691القاهرة-للآثار

;.f,Scxhorr, Urkunden,...;1391 Brooks1791ا,,Luckenbill.AJSL

.AJSL..2391187:.f Donald, in Toronto Univ. Studies,;3191 Falkenstein

.NeuSumerischen Gerichtsurkundern.:5891 etc

(L..M Esptein, Marriage Laws in the Bible and the Talmud.;4291 .E1(. V

Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws, ;4491 .E ,.M MC. Donald, The

Position of Women as reflected in Semitic Codes of Law. Univ. of Toronto

Studies. Oriental Series, ;3191 .1 Mendelsohn, The Conditional Sale into

11-7,12,,.Slaveryof Free- born Daughters inNuzi and the Law of Ex
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.8()?

)901(

)011(

)111(

)112(

.JAOS.؟ ,55 3591، et

ومراجعه.،9574-ص-السابقالمؤلف:جمعةمحمودمحمد

ومراجعه.،202502-ص-الابقالمؤلف:الحوفيأحمد

.2728-ص)6791(-سالته,,.محمدجاة:عليمحمد

،9:11،142،13:138،15:132،16:001-الأغاتي

لابنالئعروالعراء،124:ا-للميدانيالأثالمجمع،18:217

136،45147-السابقالمؤلف:الحوفىأحمد،167:ا-قتيبة - I،

432،f 3 o،803.376-:ا-السابقالمؤلف:كحالةعمر ، -1r

377،2:792-992،5:13-17.

مجمع،153-الأمالىذيل،911،16:06،99،201:اrالأغافي

:ا-للجاحظوالتيينالبياد،893993-المحبر،318:ا-الأمئال

-54-النساءاخبار،99

السابق-المؤلف:عليجواد،215-213-السابقالمؤلف:الحوفىأحمد

-264،2:924:ا-السابقالمؤلف:كحالةعمر،5:027-271

05 - 48 : 4 ، roe،02-13كاة.

:4-المعانيروحتفير،921،8:014-4:217-الطبريتفسير

ها!-والنحلالملل،99:ا-الفدالأبيالبئرأخبأرفيالمختصر،261

.31للعطار-الأربملوغ،3:231الفصل

:5-الابقالمؤلف:عليجواد،102-الابقالمؤلف:الحوفىأحمد

.158-السابقالمؤلف:مهرانمحمد،925265-

Compare, however. Strebo, XVI, ;783:4 Glaser, Polyandrie oder

-Gesellschaftsehenbei den alten Sabaern, in Aligemeine Zeitung Mun

chen,Dec.,8;7918,+أ Winckler, Die Polvandrie bei den Minaern

!أ.83-81 .Altorientalische Forschungen

بحضوتراجع،092-حرملابنالعربأنابجميرة،237-236المحبر-

.أعلاها-جحاشيةفيالأجنبيةالمؤلفات

166
http://www.al-maktabeh.com



13(

14(

15(

16(

91(

22(

231

25(

See,.C,12(2791.)728ا(ة.آ Conti- Rossini,.A .a,.o Dedalo

155,;.f Am. Jا!,B.Segall, in Archaeological Discoveries in South Arabia

.ofArch.,95,)5591(212;.f Nielsen and others, Altarabischen Altertums

kunde, ,1 ,2791 Abb. ;54 A Fakhry, An Archaeological Journey tc

6391.,Yemen,,I,5291,138-136 fig..;59 .A Grohmann, Arabien

04+312.231

وحواشها.016-015الفقراتوتراجع

.W.Phillips.ا( Qataban and Sheba. New York,,5591.175-172 .p;175 B

17.16.01.figs*ط.Segall,op. cit.,,214 pl

4م.)ع7رقمعرضخزانة-عدنمتحفدلل Ar)6،فقرةوتراجع.

,W.Phillips,(ا op. cit..,166,2 also,165 ;I Grohmann. op. cit..,022 Taf. XV

.2 after Kh. Nami

SomeQatabanian',(ا Inscriptions dedicating' Daughters of Godء++!له.A

425591..BASOR

.A.Fakhry.اط*.أ(ا op. cit., .I fig.,07 .p;92,11 pl

M(.Y.3018)صنعاءمتحف(أ

ogueof,(ا objects found in Marib Exc474 tionsاة.F .P Albright, Cat

22..ArchaealogicalDiscoveries in South Arabia,,272-271 no

+23.0272,.Ibidem.p

Ibidem,ول24.0(1

p..272.31-25(ا nos14؟أ.+ع

)101115...W.Phillips, op. cit

Ibidem.ا.يكلم01(1

العربيةالعقائدفيالمستحبةالنايةالقرابينمنالجزرباعتبارفرضوهناك

للاخصا!.رمما(-4صر،-عدنمخفدليلانظر)القديمةالجنوبية

)1801.Also,Grohmann, op. cit...238 Abb

711
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،27ص،8291الرياض-الفاوقرية-الأنصاريالرحمنعبد-ايضأانظر

.19

قبلوالالثالرابعالألفينخلالالعربيالخليجفطقة،البدرسعدونسليمان

.95لوحة-4791الكويت-الملاد

الأردنحولات-الأردنشرقفيالأثريةالحفريات:الغامديمحمود

.9338-ص-708المجلدان)6491(-

3,Grohmann,op. cit., Taf. XVII

203*7"01..Ganneau, Un Sacrifice a Athtar. .JA1ح;.Ibidem.Taf. XVII

57.f.Nielsen, op. cit., Abb

Glas ser,738 Grohmann, by Nielsen, Handbuch,f16-167

،2.Grohmann, Arabien, Taf. XVII

-CF. However, Jacquelline Pirenne, Notes 'd archeologie Sud- Arabe, III

.V;Syria,,6291257;.f,6591901;.f311 f

.W..L Reed- .F .V Winnett, Ancient Records from North Arabia, Toronto

.rences0791.يم .31 .171-167 and ref

سمكاً.سم24-،عرضاًصم23،ارتفاعاًسم24اللوحةابعادوتبلغ

سعود.الملكبجامعةالآثارمتحفالىنقلتأنهاويبدو

.3132-ص-السابقالمقال:الغامديمحمود

Peter, .J Parr, Nabtaean Sculpture from Khirbet Brak, Ann. Dept. of

136-134.0691,,Antiq.of Jordan

027.W..F Albright, The Archaeology of Palestine,,6191,601 fig

2,Parr,op. cit., pl. XVر.ع.

شكل-9591،بالقاهرةمعرب-الإيعلامقبلسوريافيالعرب:ديسورنيه

.138-111ص-03وشكل،28

Grohmann, op. cit., Taf. XVIII, ;I CIH, no. ;445 .J .H Mordtmann, Z D M

,G ,35 ,433-432 Taf. ;I .H Derenbourg, Nouvelles Etudes sur 'I Epigraphie

,duYemen.01.لم no.,9 p
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.)42ص-0491-برنون-الثانيةالطبعة8-جى-الإكليل(

,N..A Faris, The Antiquities of South Arabia, Princeton Oriental Texts

873891(,)111

).A Fakhry, op. cit., ,124 fig. ;74 also, .C Rathjens, Kulturelle Einflusse in

.SudwestArabien, Jahrbuch .f Kleinasiatische Forchungen,,1,0591 Abb

16.

,A.Fakhry.;144-143ا!اpl.أ*ط.ا op. cit., ,I fig. ,99 pp

ص-()7591والثقافةالإعلاموزارة-المتحدةالمربيةالإماراتدولةفيالآثار(

va.

)11،,Winnctt-Reed, op. cit., ;7 also, Van den Branden, T T P

84-08.,XXV-XXVIII; H T

)11,LankesterHarding, The Carin of Hani, Ann. Dep. Antiq of Jordan

.3231,)5391(,

،See.)3,2ة( Jaussen, nos.,123125 (R B,34,2691,9 Taf. XIII, nos

.3.Grohmann,op. cit., ,185 n

.)2)ص_04شكل-السابقالمؤلفالبدر-صليمان(

الخليجدراساتمجلة،19-27ص-السابقالمؤلف:الأنصاريالرحمنعد(

.213214-ص-8491ابريل-العربيةوالجزيرة

السابق.المؤلف:البدرسليمان(

.39حاشيةوانظر.v191_بدنةإلىرحلةعنخطيتقرير:الغولمحمود(

.77صمقابلفيلرحة-السابقالمؤلف-العربيةالإماراتدولةفيالاَئار(

.27لوحة82-ص)7891(-2ب-القاهرةجامعةالآئار-كليةمجلة(

228.,.Grohmann,op. cit

.61ص0791-بيروت-الجزيرةغربشمالفي:حمدالجاسر(

خلفيتهاوتركتالسفليجزؤهافقد6/3/86رقمالرمليالحجرمنلوحة(

عرضأ،سم1503،ارتفاعاًسمffاللوحة(بعادوتبلغ..خئةوجوانبها
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وعرضهمس`1العلويالنصفشكلارتفاعولبلغ،صمكآَسم05001

سم.7الشدةرأسوارتفاع،سم14فهوالسفليالجزءأما،سم5018

)156(Compare, Egyptian Theban Tomb No. ,014 side :H .J .B Pritchard, The

..7391(fig. 14 (Turin Museumا..Ancient Near East

(Savignac.R .B .3491 ,587 fig. ;0I Grohm! nn. op. cit...185-84I and 1( O V

.references

.121ص93-شكل-السابقالمؤلفالبدر-سعدونسليمان)158(

N.*+ا! Rao, A Bronze Mirror Handle from the Barbar Temple. Bahri

91+لا!.9691.)(22

)915(0241491.011,heiner Reise in Inner- Arabienشأ.J Euting, Tagebu

-14Abdel؟*+1 Aziz Saleh. Some Monuments of North- Western Ar

.le.Bull. of the Faculty of Arts. Cairo University)4لإ n SجAncient Egypt

XXVIII .)6691( ;17 Nielsen, op. cit..01 Ahb. ;54 A S A .E .4891 .957 fig

0022+7.,Grohmann, op. cit

.62وحاشية،ااrحاشيةوتراجع

حورسوولدها(إية)إيزي!القديمةالمصريةالمعبودةهجئةتقليداحتمالوعن

:(حور)

.See..B Segall, Sculpture from Arabia Felix. The Hellenistic Period: AJA

01-9...op.cit3!؟حا.z95,آ .(5591) 7702(0، Abdel- Az

إلح.،26059الفاو-قرية:الألصاريالرحمنعبد

.()(136,011.J.Bird, Hamaiyaric Inscriptions from Aden and Seba, JBBRAS

301..Abb22.؟..nn,op. citةGrohm5920391+.لم,,pl.VI; WZKM

)161(

)5491(..W Phillips, op. cit., .336 :.2 .W .F Albright. Archaeology. VII

ير04

)162(.Seealso, .B Segall. op. cit..702 .f 315 f

.915وحاشية،ااrحاشيةوتراجع
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-ص2191-الاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةمجلة-المن:فخرياحمد()163

.18لوحة-92شكل،251-252

.164()113-112.89,,.W.Phillips, op. cit

165()

Brit. Mus. Inv. ;901274 Schlobies, .A .A ,.O ;242 Grohmann, op. cit., ,232 Tat

.XXII. I

)(11(222,218,,.J..H Mordtmann, ZDMG,,35,438 Taf.;11 Grohmann, op. cit

ول.؟01525

-)6391فيلكاجزيرةفيالأثريةالحفرياتعنشاملتقرير)167( 91OA)،إدارة

.96ص24-شكلوالأناء-الإرشادوزارة-والمتاحفالآثار

.73ص-26شكل-نفسهالتقرير)168(

15أشكالالتقرير-نفى)916( ، 4 ،-r31،32ص،or.

مجلة-عليأحمداللطيفعبد،26صالسابقالمؤلف-الأنصاريالرحمنعد)017(

212-ص-8491ابريل38-العدد-العربيةوالجزيرةالخليجدراصات

?Y v.

RES,;641.ا( .H Derenbourg, op. cit.,,65 no.B14

A.ا( Jamme. Notes on the published inscribed objects excavated at Heid

1818(.Bin- Agil, in .5191-0591 .U .S ..A .6591 71 (TC

Ibidem,17ح+(.)761ا(

,A.Jamme'أ(! Qatabanian Inscriptions dedicating' Daughters of God

2..BASOR,138.)5591(,43 fig

.ارقمعرضخزانة4-ص-عدنلمتحفغتصردليلا(

.2رقمعرضخزانة4-ص-نفسهالدليلا(

)12,P..J Parr, op. cit., pl. XV

ZDMG.,91.601,73ا( Taf.;1 Grohmann, op. cit.,,237 Abbاح!اا

الثمالِنالعربلدىأنثويدينيكرمزاللبؤةوحهتمثيلعنوانظر
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بيين:لحواو

..Ibid.ا(و) 74 ..f 161 ..f 918 :.f Arch. Disc. in South Arabia

الملمة-المرأة:وحدبفريد،266:!6-الإسلاميةالمعار!دائرة)917(

الإسلام.عليكردمحمد،24-الإسلامفياد-أةمركر:عابأمير،123

لو،بيروت-الحجاب:المودودفالأعلىأبو،AA:ا-العربيةوالحصارة

المؤلف:الحوفىأحمد،91،06-الفارسيةالحصارةقصةتديورانت

1'-792-الابق 4q،09-الابقالمؤلف،العقادعاسر - AV،محمد

.2925-د2السابقالمؤلف:مهران

(.Th. J Meek, by .J .B Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating to the %( A

183.5591..Old Testament

.Cf.also. Van den Branden. Les Textes Thamoudeenes de Philby

Louvain..5691"؟7

ادمبينماتإنهافمل،الأولىالجاهليةتوصففيالمفرينآراءتعددت)181(

الثانيةأوالأخرىالجاهليةتنصببحيث،ابراهيمعهدعلكانماأو،ونوح

الأولىالجاهليةإنوقيل.اللابمعليهم،محمدوعهدالمسيحعهدلينماعاى

لهاولشت،النويةالبعثةطهورسبفْالتيالركجاهليةذاتهي

)تفير.عهدهاوولىمفتالتيبمعنىبالأولىوصفتوإنما..أخرى

.(22:4-الطبريتفسير،01-22-النيابورى
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ياتلمحتوا

لموضوعا
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.........النبطيةالنصوصثاالنساء

..أخرىشماليةعربيةنصوصفيالنساء

....الجنوبيةالعربيةالنصوصفيالنساء

..المسماريةالنصوصفيعربياتملكات

الجاهلي.العصرلاالنساءأوضاعإلىعودة
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الكا!كوان

المو،هالمالهالالا!عدهوأقالصحم-ا

يةابااَ!شلكَكات

والححاش!ص!!-وائمالة31لاقصاديةالحلاتات-2

احمهووبةراصراعةالنبةا-ِاتبجه3-

البةاورَدةا

الأنرده"الكوِ!ارَحلا!-4

لعردةاصَ-!ةضهل!
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دالكوِبالصاعة

الرلريةاطحرثتحييةمجةدراصة7-

الكرتص-

الكوبةالركاتاقاءjهاوأتالة-8

لئكرلرَجا

العر!الحعرابصكا،توالعرو!-اتيم9-

الكايىوالحل!لأصا!ألص!لهمدحو01-

للثطالمخةالصسلةاطريرةأتطار

1l-النحاربةالكريبماالراو

الحدماتونحططلنوبرالحدبتالممهرم-12

الكوبة2-بههالخاالوكلىالمصرية

الرارمطلع-13

يةالعريرالحر

المؤلصاسم

العادليعوصربو!

الماوىمحمدفؤاد

نديعادل

صالحيرالعرعدد

الصباحالحديىيوسصأمل

العطارصبريمحصد

حيريمحمودمحمد

الأحمدعدءالرحمن

اسصاعلأبوفزاد

الثاميالعالعبد

الكوا!يعلى

المقصودجدالديرزي!
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